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1 APRESENTAÇÃO 

A Mega Mak Transportes, Terraplanagem e Construção LTDA. apresenta à 

Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) o Relatório Ambiental Simplificado 

(RAS) para a Licença Ambiental Prévia (LP) do Aterro Sanitário de Quipapá 

para recebimento de resíduos Classe IIA (não perigosos, não inertes) e IIB 

(não perigosos, inertes), cujo empreendimento é de iniciativa privada. Este 

documento se encontra em conformidade aos requisitos técnicos descritos 

através do Termo de Referência n° 02/2021 com processo CPRH n° 

004094/2020.  

O Relatório Ambiental Simplificado (RAS) é uma das modalidades de Avaliação 

de Impacto Ambiental, exigida para o licenciamento de atividades ou 

empreendimentos de grande porte e/ou alto potencial poluidor/degradador em 

cumprimento ao que determina a Lei Estadual nº 14.249/2020 e alterações. 

Dentre os empreendimentos que são considerados potencialmente poluidores 

e/ou causadores de degradação ou modificação ambiental, encontra-se na 

referida lei os Aterros Sanitários, cuja necessidade de seu licenciamento prévio 

se encontra descrito no Capítulo III (DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL), 

Seção I (Dos Empreendimentos e Atividades Passíveis de Licenciamento 

Ambiental) e Art. 4°, onde se lê: 

 

“A localização, construção, instalação, ampliação, recuperação, 
modificação e operação de empreendimentos e atividades 
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento da Agência, sem prejuízo de 
outras licenças legalmente exigíveis”. 

 

Ainda de acordo com o licenciamento prévio o Art. 4° e § 1º os Aterros 

Sanitários estão citados no ANEXO I de acordo com suas categorias, na qual 
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todas elas estão descritas como necessárias da obtenção da LP. Assim, pode-

se encontrar: 

 

“Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e 
as atividades relacionadas nos Anexos I e II desta Lei, sem 
prejuízo de outros dispositivos legais suplementares”. 

 

Desta forma, o município de Quipapá mediante sua prefeitura com a criação de 

um Aterro Sanitário com base na Lei Estadual n° 14.236/2010 cumpre o 

indicado no Art. 1° para a Política Estadual de Resíduos Sólidos, onde se 

descreve: 

 

“a Política Estadual de Resíduos Sólidos, que dispõe sobre as 
diretrizes gerais aplicáveis aos resíduos sólidos no Estado de 
Pernambuco, bem como os seus princípios, objetivos, 
instrumentos, gestão e gerenciamento, responsabilidades e 
instrumentos econômicos.” 
 

Diante do exposto, fica clara a necessidade do município de realizar a 

construção de um Aterro Sanitário em função de suas várias vertentes 

benéficas nas esferas de meio ambiente e social, uma vez que permite a 

contratação de mão de obra para sua operação. O empreendimento traz uma 

importante ação no contexto da preservação ambiental, qualidade de vida e 

saúde pública, bem como, no auxílio ao gerenciamento e operacionalização do 

serviço de limpeza pública do município. 

1.1. Identificação da Atividade / Objeto do Licenciamento 

O objeto deste RAS é analisar ambientalmente o empreendimento ATERRO 

SANITÁRIO DE QUIPAPÁ, a ser realizado no município de Quipapá, Zona da 

Mata Sul do Estado de Pernambuco, compreende as coordenadas geográficas 

aproximadas: 7°52’16,26” S e 29°19’36,90. (Figura 1) 
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Figura 1. Localização do Aterro Sanitário de Quipapá. Fonte: Google Earth. 

 

1.2. Dados do Empreendedor 

MEGA MAK - TRANSPORTES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTA –  

CNPJ: 15.121.099/0001-57 

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

Formoso, PE.  

Responsável Legal: Bruno Moraes Lôbo Alves da Silva. Telefone: (81) 

982133519; Breno Moraes Lôbo Alves da Silva. Telefone: (81) 982129509. 
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1.3. Dados da Equipe Técnica Responsável pelo Relatório Ambiental 

Simplificado 

Coordenação Geral e Executiva: Katarina Pinheiro 

Formação: Bacharel em Ciências Biológicas /Ciências Ambientais, Dra. em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

CRBio: 85.837/05-D. 

Telefone: 8199654-1124 / E-mail: katarina_romenia@yahoo.com.br 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9606948284441977 

___________________________________________________________ 

Responsável Técnico: Arthur Macêdo Rocha 

Formação: Licenciatura em Ciências Biológicas/ Mestrando em Botânica 

Telefone: (81) 99564-2247/ E-mail: arthur.macedo.rocha@hotmail.com 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/6280911074019446 

___________________________________________________________ 

Responsável Técnico: Bruno Soares Freires 

Formação: Bacharel em Geologia  

CREA-PE: PE 050712 

Telefone: (81) 99970-9668/ E-mail: bfreires@yahoo.com.br 
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Lattes:  http://lattes.cnpq.br/7632546748440309 

_______________________________________________________ 

Responsável Técnico: Dweison Nunes Souza da Silva  

Formação: Licenciatura em Ciências Biológicas/ Mestre em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente/ Doutorando em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

Telefone: (81) 98746-3565/ E-mail: dweison@gmail.com 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2128234521901723 

___________________________________________________________ 

Responsável Técnico: Ismael Machado de Melo Silva 

Formação: Técnico Agrícola e Ambiental 

CREA-PE: 042202 

Telefone: (81) 997036705 / E-mail: ismael.machado@yahoo.com.br 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/554229190056950 

___________________________________________________________ 

Responsável Técnico: Luiz Gustavo dos Santos Silva 

Formação: Eng. Agrimensor/ Especialista em Georreferenciamento e 

Geoprocessamento 

CREA-AL: 0214978028 
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Telefone: (87) 99801-3040/ E-mail: agrimensura.s.engenharia@gmail.com 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1979634423148377 

___________________________________________________________ 

Responsável Técnico: Maria Carolina Silva 

Formação: Engenharia Ambiental/ Mestre em Engenharia Ambiental 

CREA-PE nº: 181532483-0 

Telefone: (81) 99745-7291 / E-mail: mcskrol@gmail.com 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1382344090898788 

___________________________________________________________ 

Responsável Técnico: Valdir Paulo Ferreira Filho 

Formação: Bacharel em Ciências Biológicas/ Mestre em Ecologia/ Doutorando 

em Etnobiologia e Conservação da Natureza 

CRBio: 03.710/05-D  

Telefone: (81) 99806-6887 / E-mail: valdir.paulo@gmail.com 

Lattes:  http://lattes.cnpq.br/3254150345976475 

Maiores informações sobre a equipe técnica estão no Quadro 1 a seguir. As 

anotações de responsabilidade técnica e os registros do cadastro técnico 

federal (IBAMA), encontram-se no Anexo1 e 2, respectivamente. 

mailto:mcskrol@gmail.com
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Quadro 1. Informações da equipe técnica. 

NOME ESPECIALIDADE 
FUNÇÃO 

desempenhada no RAS 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 
IBAMA         

CTF AIDA  
ART expedidas 

no RAS 

Katarina Pinheiro 

Bióloga, Mestre em 
Biologia Vegetal e 

Doutorado em 
Desenvolvimento e 

Meio Ambiente 

Coordenação Geral e 
Executiva 

Meio Biótico (Fauna e 
Flora Terrestre), 

Unidades de 
Conservação e Áreas 

Prioritárias para a 
Conservação da 
Biodiversidade 

CRBio: 
85.837/05-D 

Nº2481409  

Arthur Macêdo Rocha 
Licenciatura em 

Biologia e Mestrando 
em Botânica 

Ecossistemas Aquáticos 
(Flora) 

- - - 

Bruno Soares Freires Geólogo 

Meio Físico (Clima e 
condições 

meteorológicas, 
Recursos hídricos 

superficiais) 

CREA-PE: PE 
050712 

 
Nº 

PE20210608432 

Dweison Nunes Souza da 
Silva 

Licenciatura em 
Biologia, Mestre e 
Doutorando em 

Desenvolvimento e 
Meio Ambiente 

Meio Socioeconômico - Nº 817680  

Ismael Machado de Melo Silva 
Técnico Agrícola e 

Ambiental 
Assistente de campo 

CREA-PE: 
042202 

- - 
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NOME ESPECIALIDADE 
FUNÇÃO 

desempenhada no RAS 
REGISTRO 

PROFISSIONAL 
IBAMA         

CTF AIDA  
ART expedidas 

no RAS 

Luiz Gustavo dos Santos Silva 
Engenheiro 
Agrimensor 

Cartografia 
CREA-AL: 

0214978028 
 

Nº 
PE20210617066 

Maria Carolina da Silva 
Engenheira Ambiental 

e Mestre em 
Engenharia Ambiental 

Passivo Ambiental, 
Impactos Ambientais, 
Medidas de Controle, 

Programas Ambientais 

CREA-PE nº: 
181532483-0 

Nº 5836579 
Nº 

PE20210622901 

Valdir Paulo Ferreira Filho 

Biólogo, Mestre em 
ecologia e Doutorando 

em Etnobiologia e 
Conservação da 

Natureza 

Ecossistemas Aquáticos 
(Fauna) 

CRBio: 
03.710/05-D  

Nº 5290368 N°:5-41575/21 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

De acordo com a resolução CONAMA nº 279/2001 a descrição do projeto deve 

conter os objetivos e justificativas do mesmo, em relação à compatibilidade com a 

legislação vigente. Deve conter ainda a descrição do projeto e suas alternativas 

tecnológicas especificando a área de influência. 

 

2.1. Objetivos do Projeto 

O objeto deste RAS é analisar ambientalmente o empreendimento ATERRO 

SANITÁRIO DE QUIPAPÁ, a ser realizado no município de Quipapá, Zona da Mata 

Sul Pernambucana, nas coordenadas geográficas aproximadas: 7°52’16,26” S e 

29°19’36,90. 

O empreendimento tem como objetivo: 

• Atender os parâmetros estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; 

• Receber os rejeitos gerados pelo município de Quipapá; 

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

de Lajedo. 

 

2.2. Justificativas do Projeto 

No passado os resíduos eram dispostos no meio ambiente, sem o cuidado 

necessário, em áreas denominadas lixões, os resíduos misturados e amontoados 

geravam além do mal cheiro, a degradação da área. 
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A Política Nacional dos Resíduos Sólidos Lei nº 12.305/2010 foi um marco para a 

gestão de resíduos sólidos no país, instituindo que todos os resíduos tenham uma 

destinação final adequada e determina a desativação dos lixões. 

O aterro sanitário é uma alternativa ambientalmente adequada para a destinação 

final dos resíduos sólidos, a resolução CONAMA N°404/2008 estabeleceu diretrizes 

para o seu licenciamento. 

O aterro sanitário deve seguir a legislação vigente e as normas técnicas, a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT instituiu algumas normas para 

elaboração de projetos e critérios mínimos para a implantação, as normas são 

importantes para execução de um aterro sanitário seguro. 

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

ambientalmente correto, sendo enviado ao aterro sanitário licenciado localizado em 

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

está localizado a mais de 50 km da sede de Quipapá, tornando assim, o custo do 

transporte oneroso para o município, principalmente pela baixa quantidade gerada e 

transportada ao destino adequado. Como também, o impacto de transporte no 

consumo de combustível e na emissão de gases. 

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

alternativa viável não somente para o descarte ambientalmente adequado, bem 

como para economia do município de Quipapá. O empreendimento será 

dimensionado para receber uma quantidade de 16,80 toneladas por dia de 

resíduos sólidos domiciliares, oriundos da coleta pública regular deste município.  

 

 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 28 

 

 

3 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O Aterro Sanitário Quipapá é um empreendimento de Pequeno Porte que visa 

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

município da Zona da Mata Sul do Estado de Pernambuco (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Mapa de localização do Aterro Sanitário de Quipapá. 
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Para a área destinada ao empreendimento será utilizado inicialmente um setor de 

5,5 hectares para implantação do aterro sanitário. Este recorte está posicionado na 

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

rodovia PE-177 e de 510m (medida aproximada) em relação a BR-104. 

 

4 DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO 

A) CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

O ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ está localizado na Zona da Mata Sul do 

Estado de Pernambuco, o empreendimento está inserido em uma área sem 

vizinhança, conforme exige a CONAMA nº 404/2008. O terreno é de propriedade da 

Mega Mak - Transportes Terraplanagem e Construção LTDA (Anexo 3) e encontra-

se inserido com 100% de ocupação em área rural do município de Quipapá. 

A infraestrutura abrange uma única instalação encontrada na área e arredores, uma 

linha de transmissão de energia que passa nas proximidades do empreendimento. 

Esta instalação irá favorecer diretamente o empreendimento, através do 

abastecimento de energia para a obra de implantação e também o aterro, na fase de 

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

registradas nas imediações da área de implantação do Aterro Sanitário de Quipapá.  

B) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EMPREENDIMENTO 

A concepção técnica do projeto está fundamentada nas disposições da Resolução 

CONAMA nº 404/2008 que estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento 

ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos, bem 

como nas disposições da ABNT NBR nº 15.849/2010 – Aterros sanitários de 
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Pequeno Porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 

encerramento, no que aplicável.  

Como premissas do projeto, seguem as seguintes: 

• Implantação de aterro de pequeno porte com recebimento de até 20 t/dia de 

resíduos sólidos urbanos classe II; 

• Obtenção de volume físico no aterro de modo a permitir a operação por no 

mínimo 19 (dezenove) anos, atendendo ao município de Quipapá; 

• desenvolvimento operacional do aterro com garantia de sua estabilidade 

geotécnica; 

• Os acessos para implantação do aterro serão executados com rampas de 

declividade máxima de 12%; 

• Escavação de camadas, na área interna ao depósito (jazida), disponibilizando 

parte do material para execução do dique de disparo, aterros de 

conformação, impermeabilização e cobertura final de resíduos sólidos 

urbanos; 

• Execução de duplo liner de impermeabilização de base com manta de PEAD 

e aterro compactado; 

• Implantação de um sistema de drenagem dos líquidos percolados (chorume) 

na fundação do aterro e nas células após a elevação do aterro; 

• Implantação de um sistema de drenagem do biogás; 

• Implantação de um sistema de drenagem superficial no aterro, com o 

disciplinamento das águas pluviais; 

• Cobertura dos resíduos sólidos depositados com solo, de modo a diminuir a 

possibilidade de aumento de vetores; 

• Implantação de um sistema de contenção de chorume/percolados para que o 

mesmo seja contido na lagoa de acumulação e por evapotranspiração a base 
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de aspersores serem liberados para evaporação ou retirados para tratamento 

ex situ; 

• Monitoramento das águas subterrâneas/superficiais e do chorume/percolados 

gerados, durante a fase de operação do aterro. 

O empreendimento possuirá unidades de apoio, mas a maior área é pra operação 

das atividades do aterro, como mostra a Figura 3. 

 

Figura 3. Layout do aterro. 

i. CAPACIDADE DO ATERRO E VIDA  

O aterro será implantado por fases, sendo que o início de cada fase dependerá das 

condições do mercado, lembrando que por se tratar de um aterro privado o 

empreendedor buscará atrair para o seu empreendimento a maior quantidade de 

clientes possíveis respeitando os limites de capacidade ao qual foi projetado. 
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O dimensionamento da vida útil do aterro considerou as demandas volumétricas 

estabelecidas anteriormente. O resultado que se obteve na memória de cálculo a 

seguir indica que, com a geometria proposta, seria gerada uma volumetria de 

142.500 m³, que permitiria atender apenas o município de Quipapá/PE durante 

período de tempo superior a 13 (treze) anos, apenas nesta primeira etapa de 

operação. 

Trincheira: (100 x 100 x 2)m = 20.000m³; 

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

Camada 2: (90 x 90 x 5)m = 40.500m³; 

Camada 3: (80 x 80 x 5)m = 32.000m³; 

Total: 142.500m³ de resíduos sólidos urbanos aterrado nestas três 

células superpostas em formato piramidal. 

Considerando que: 

Peso específico aparente dos resíduos sólidos urbanos domiciliar = 250 a 300 

kg/m³; 

Peso específico aparente dos resíduos sólidos urbanos domiciliar compactado 

= 600 a 800kg/m³ (a depender da eficiência na compactação através de 

tratores de esteira na operação do aterro). 

Assim sendo, diante dos cálculos acima expostos, considerando a pior hipótese a 

favor da segurança e utilizando um grau de compactação que gere um peso 

específico na ordem de 600 kg/m³, teremos uma vida útil em torno de 13 anos e 11 

meses para estas três camadas de célula inicialmente ocupadas no aterro. 
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A segunda etapa de avanço do equipamento prevê mais três camadas de 5,0 metros 

cada, elevando a cota final da célula para + 32 em relação ao RN de projeto, 

portanto, teremos o seguinte cenário de ocupação e tempo de vida útil: 

Camada 4: (70 x 70 x 5)m = 24.500m³; 

Camada 5: (60 x 60 x 5)m = 18.000m³; 

Camada 6: (50 x 50 x 5)m = 12.500m³. 

Total: 55.000 m³ de resíduos sólidos urbanos aterrado nestas três 

células extras superpostas em formato piramidal. 

O total disponível para ocupação das células com resíduos para a segunda etapa de 

operação será de 55.000m³. Esta área de ocupação trará um acréscimo de vida útil 

ao aterro na ordem de 5 anos e 3 meses. 

Observação importante: o desenho de ocupação das células de um aterro sanitário 

requer a execução de taludes a cada camada de 5 metros, como forma de 

segurança e estabilidade da massa de resíduos aterrada. Portanto, este volume 

(conforme cálculos já realizados e disponibilizados no item 3.2 abaixo) de 197.500m³ 

acima sofrerá um decréscimo na ordem de 8,5 a 9,0% (V = 180.220m³), quando 

calculado com a declividade adequada dos taludes das 06 (seis) camadas previstas 

nesta etapa inicial do projeto. Esse fator de decréscimo de volume não afetará o 

tempo de vida útil estipulado acima, considerando que diversos outros fatores 

influenciam no tempo de vida de um equipamento desta natureza, a começar pela 

maneira correta de operação do mesmo, e por se tratar de um empreendimento 

privado será otimizada a compactação dos resíduos num fator >800kg/m³, reduzindo 

consideravelmente o volume e, consequentemente, a área ocupada, prolongando o 

tempo de ocupação. 

Deste modo, diante dos cenários acima descritos e calculados, a vida útil do aterro 

sanitário de pequeno porte do município de Quipapá/PE seria de 19 anos e 2 meses 
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na proposta inicial. A área disponibilizada permite que este equipamento tenha a 

vida útil prolongada. 

 

ii. DESCRIÇÃO DO LAYOUT PREVISTO 

O layout do empreendimento na Primeira Fase pode ser observado na Planta Aterro 

Sanitário de Quipapá específica do Anexo 4. O uso e ocupação do solo pretendido 

conforme Quadro 2: 

Quadro 2. Unidades do layout final. 

Nº DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS  

1 Célula de resíduos classe II operada pelo 

método da área em seis camadas. 

100x100 

2 Acesso viário definitivo. 4 m² 

3 Reserva de área para balança de pesagem. 30 m² 

4 Anel viário de contorno da célula em padrão 

temporário. 

 

5 Iluminação externa.  

6 Guarita/bloco de pesagem 4,95 m² 

7 Bloco administrativo, apoio e serviços, dotados 

de água, esgoto e energia elétrica. 

 

8 Estacionamento de veículos  

9 Pátio de apoio para estocagem de materiais, 

guarda de máquinas. 

12,90 m² 

10 Setor da lagoa de acumulação e gerenciamento 

de chorume/percolados. 

 

11 Área verde a ser adequada e desenvolvida no projeto. 
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Pelo porte do empreendimento, o regime de operação do mesmo será de 

funcionamento das 08:00 horas da manhã até 17:00 horas em turno único de 8 

horas por dia de segunda a sexta feira, e aos sábados das 08:00 às 12:00 horas, 26 

dias por mês em todos os meses do ano, com uma hora para intervalo de almoço 

dos funcionários, em regime ininterrupto, de forma a não deixar de receber os 

caminhões de entrega de resíduo durante este horário de funcionamento. O 

empreendimento atenderá o regime de coleta da prefeitura local, especificamente 

nos finais de semana, horário que será ajustado conforme necessidade extra da 

coleta. 

 

iii. SÍNTESE DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

O Quadro 3 a seguir resume as principais características técnicas do 

empreendimento, proposto na sua primeira fase. 

Quadro 3. Principais características técnicas do empreendimento 

Nº VARIÁVEL ANALISADA CARACTERÍSTICA TÉCNICA 

1 ÁREA DE IMPLANTAÇÃO 

1.1 Características físicas  

1.1.1 Tamanho da área 9,04 hectares 

1.1.2 Relevo Irregular, porém moderadamente nivelado na 

região proposta para a célula de 

aterramento, com declividade natural por 

gravidade para a caixa de recebimento e 

lagoas de acumulação do sistema 

1.1.3 Cota máxima do terreno 572 m  

1.1.4 Cota mínima do terreno 540 m (RN 0 na base da célula) 

1.1.5 Diferença de cotas 32 m 

1.2 Restrições da área  

1.2.1 Corpos hídricos Rio Gravatá  

1.2.2 Nascentes Não identificadas 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 36 

 

 

Nº VARIÁVEL ANALISADA CARACTERÍSTICA TÉCNICA 

1.2.3 Lençol freático Não encontrado a uma profundidade > 8 

metros 

1.2.4 Afloramento rochoso Não identificadas 

1.2.5 Solo de fundação Argiloso/siltoso. Requerida camada de 

impermeabilização de fundação (com base 

em informações secundárias) 

1.2.6 Vizinhança Sem ocupações humanas em nenhum dos 

lados 

1.2.7 Acesso Rodovias estadual e federal pavimentadas 

até a entrada do aterro 

1.2.8 Vegetação protegida Não identificadas 

2 CARACTERISTICAS DO ATERRO SANITÁRIO NA 1ª FASE 

2.1 Geometria e capacidade  

2.1.1 Tipo de aterro Celular operado pelo método da área 

2.1.2 Impermeabilização Camada compactada de solo argiloso com 

manta de PEAD de 1,5mm 

2.1.3 Rejeitos permitidos Classe II de origem domiciliar 

2.1.4 Cota máxima do aterro +32m do RN fixado 

2.1.5 Cota mínima do aterro - 0m do RN fixado 

2.1.6 Altura máxima do aterro 32 m 

2.1.7 Número de camadas previstas Seis (06) 

2.1.8 Volume total do avanço de célula 180.220 m³ 

2.1.9 Recebimento diário estimado < 20 t/dia 

2.1.10 Vida útil estimada Mínima de 19 anos e 2 meses com 

recebimento diário de 16,80 t/dia atendendo 

apenas Quipapá 

2.2 Gerenciamento do 

Chorume/Percolados 

 

2.2.1 Geração teórica de 

chorume/percolados 

Da ordem de 11,14 m3/dia 

2.2.2 Sistema de tratamento Contenção do chorume em lagoa 

impermeabilizada; recirculação de fração 

deste efluente; tratamento ex-situ 
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Nº VARIÁVEL ANALISADA CARACTERÍSTICA TÉCNICA 

2.2.3 Capacidade instalada 9.000m³ de capacidade de contenção 

2.2.4 Corpo receptor Não haverá lançamento no meio ambiente 

2.2.5 Destinação final do efluente tratado Evaporação na lagoa de acumulação – 

recirculação - espargimento nas camadas de 

resíduos sólidos urbanos tratamento em 

local adequado externo ao aterro 

 

Para a implantação do empreendimento, as áreas de intervenções foram mapeadas, 

as plantas encontram-se no Anexo 5. 

 

iv. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Caracterização dos resíduos domiciliares classe II – não perigosos a serem 

recebidos no aterro sanitário, classificados de acordo com a Norma Brasileira NBR 

nº 10.004/2004: 

• Resto de alimentos – A001 (origem domiciliar); 

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

• Resíduo de madeira – A009 (origem domiciliar e eventualmente de varrição 

pública e volumosos recolhidos pela prefeitura); 

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

prefeitura); 

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

varrição pública); 
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• Outros resíduos não perigosos – A099 (origem domiciliar). 

A caracterização quantitativa segue resumidamente no Quadro 4, cujo detalhamento 

se encontra no estudo de composição gravimétrica realizada pelo Governo de 

Pernambuco (Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS/2012) com os resíduos 

domiciliares oriundos da coleta pública regular do município de Quipapá:  

Quadro 4. Caracterização quantitativa dos resíduos sólidos da coleta domiciliar de Quipapá. 

TIPOLOGIA    (%) 

VIDRO 0,08 

METAL 0,41 

PAPEL 0,08 

PLÁSTICO 3,99 

RECICLÁVEIS 4,56 

REJEITOS 18,50 

MAT. ORGÂNICA 76,94 

Fonte: PERS – SEMAS/ITEP, 2012 

 

v. DESCRITIVO DOS ELEMENTOS DO ATERRO SANITÁRIO 

CÉLULA DE RESÍDUOS 

• Geometria da célula 

A célula do aterro sanitário terá sua geometria definida por camadas de 5,0 m de 

espessura, inclinação de taludes de 2H:1V e bermas intermediárias de 4,0 m.  

O lado norte será escolhido para dique de disparo em aterro compactado com altura 

máxima de 2,0 m, por ter a cota mais alta, facilitando o processo de cobertura e 
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compactação no início e posterior avanço da célula. O dique de disparo por sua vez 

faz parte do aterro de conformação do anel viário de serviço.  

 

• Impermeabilização de base 

Embora se tratando de um aterro de pequeno porte o empreendedor utilizará uma 

impermeabilização com dupla camada de proteção, conformada por um aterro de 

nivelamento de 50 cm de espessura, sobre o qual será aplicada uma manta de 

PEAD texturizada de 1,5mm e, sobre ela, um aterro de proteção mecânica da manta 

de 50 cm. Esta camada de base deverá ser dotada de drenos de chorume 

direcionados para a lagoa de acumulação de chorume/percolados (Figura 4). 

 

Figura 4. Seção tipo da camada de impermeabilização de base. 

A camada de impermeabilização de base apresentará caimentos da ordem de 1,0 a 

1,5% direcionados para o ponto de convergência onde será realizada a coleta do 

chorume. 

Esta decisão está baseada no princípio da precaução, onde mesmo com o relatório 

de sondagem mostrando um solo de camadas argilosas e siltosas, favoráveis à 

impermeabilização natural naquela região. 
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• Cobertura da frente de serviço 

É comum usar a expressão “cobertura diária” dentro da temática de aterro sanitário 

para descrever o recobrimento com solo que é feito com determinada frequência na 

frente de operação para evitar a ocorrência de odores, o aparecimento de vetores e 

a infiltração de água na massa de resíduos sólidos urbanos. Entretanto, a frequência 

diária de cobertura só é efetuada em aterros de grande porte, onde a operação de 

um único dia gera uma superfície exposta com resíduos sólidos urbanos muito 

significativa. Especificações técnicas de operação de grandes aterros mencionam a 

tolerância máxima de área exposta de 500 m², isto em um aterro de grande porte é o 

resultado de um dia de trabalho.  

Em aterros de médio e pequeno porte, a cobertura da frente de serviço é realizada 

toda vez que se gera uma superfície horizontal com largura suficiente para permitir a 

operação das máquinas de terraplenagem. Neste caso do aterro de pequeno porte 

espera-se realizar a cobertura semanal, mas com capacidade para reduzir a 

frequência, caso seja necessário. A Figura 5, a seguir, ilustra o critério a ser 

empregado.  

 

Figura 5. Planejamento da cobertura da frente de serviço. 

• Cobertura Final 
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Tendo em vista que o projeto aborda duas fases nesta primeira etapa de 

implantação, porém com camadas superpostas, teremos um platô final previsto na 

cota +32m em relação ao RN de projeto, corresponde à camada final. 

Assim sendo, esta cobertura terá uma espessura mínima de 40 cm de solo 

compactado. A camada de cobertura deverá ser implantada com a mesma 

espessura tanto nos platôs e bermas como nos taludes do aterro. No platô superior 

e nas bermas intermediárias terá caimentos mínimos de 2% para as laterais, onde 

haverá dispositivos de drenagem implantados. 

Caso seja necessário, existem áreas de exploração de jazidas próximas ao local de 

implantação do ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ, num raio de 5 km do terreno, 

estando disponível caso venha a ser necessária a utilização das mesmas. Serão 

requisitados locais legalizados para esta finalidade, cuja licença de funcionamento 

será disponibilizada aos órgãos de controle ambiental caso necessário. 

 

GERENCIAMENTO DE CHORUME 

• Drenagem de chorume 

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

uma seção de 0,50m x 0,50m revestido integralmente em geotêxtil (RT-09) ou similar 

e conformação em brita nº 4. A seção ainda estará reforçada por uma tubulação de 

drenagem de PEAD de 4” (100mm). O arremate do sistema de drenos será feito 

através de uma caixa anelar pré-moldada de concreto de 80 cm com laje e tampa de 

concreto (Figura 6).  
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Figura 6. Esquema do dreno de chorume previsto. 

• Contenção de chorume em lagoa impermeabilizada 

Um aterro sanitário de pequeno porte, concebido dentre outros motivos, para tentar 

solucionar a questão da regularidade ambiental de um município gerador de pouco 

mais de 16 toneladas por dia de resíduos domiciliares, se torna inviável 

economicamente se for implantar uma estação de tratamento de efluentes (chorume, 

neste caso), com tratamento primário, secundário e por vezes terciário, com fase 

biológica, físico-química e polimento por osmose reversa, nano filtração ou similar, 

regulagem de PH, e outros, com investimentos que ultrapassam os 3 milhões de 

reais, como em casos já existentes em aterros de grande porte. 

Diante deste cenário acima apresentado, o gerenciamento dos chorumes/percolados 

gerados no funcionamento do Aterro Sanitário de Quipapá/PE se dará por meio da 

operação do mesmo, com controle diário rigoroso do nível da lagoa de acumulação 

implantada, sobretudo nos período de maior precipitação pluviométrica, juntamente 

com a recirculação de fração deste efluente, aspersão do mesmo nas vias e na 

camada superior das células, além de um plano eficiente de retirada e envio a 

estações licenciadas para tratamento do excedente fora do aterro, conforme a 

situação exigir. Uma parcela sempre mínima de resíduo será deixada exposta na 
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operação diária do equipamento, favorecendo uma menor quantidade de lixiviados a 

ser direcionada a lagoa de acumulação, em especial nos dias chuvosos na região. 

Em nenhuma hipótese serão lançados efluentes ou percolados no meio ambiente, 

em rios, solos ou outra destinação não citada. 

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

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

geração seja mínima ou ainda inexistente. No entanto, foi prevista uma lagoa de 

acumulação de chorume com dimensões externas de 40x50m e profundidade total 

de 5,0m sendo 0,50m de borda livre, com volume de acumulação de 9.000m³, 

suficientes para atender a previsão de geração para a primeira fase nas seis 

camadas de deposição de resíduos sólidos calculadas. 

A lagoa de acumulação será implantada sobre o terreno previamente nivelado na 

cota -4m, escavando com taludes de 1h:1v. A seção escavada será revestida com 

manta de PEAD de 2,0mm. O perímetro da lagoa será cercado com mourões de 

concreto ou guarda-corpo de ferro para evitar acidentes. 

 

• Drenagem de gás 

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

produzido no interior das células pela decomposição da matéria orgânica, que deve 

ser baseada na implantação de drenos verticais de drenagem de gás (poços de 

alívio e exaustão/queima de gás). Apesar destes poços trabalharem com a função 

de permitir o escape de gás contido na massa de resíduos para a atmosfera, eles 

também propiciam que o percolado, que a eles aflui, seja conduzido, por gravidade, 

tanto pela camada de rachão do seu entorno, como pelo interior das chaminés, até a 

rede de drenos principais que se situa na camada de fundação. 
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Neste caso, os drenos de gás terão diâmetro total de 100 cm, conformado por um 

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

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

capacidade drenante. A tubulação de concreto será dotada de furos com diâmetro 

mínimo de 5,0cm, espaçados em linhas, a cada 20 cm, sendo ainda, em linhas 

adjacentes, desencontrados em metade do espaçamento. Os drenos terão 

espaçamento de 50m a 60m entre eles. 

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

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

drenagem. Observe-se que a camada final prevista para esta primeira fase do aterro 

ainda receberá camadas posteriores na operação da segunda fase, daí que o 

arremate dos drenos não deverá ser realizado em padrão final (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Esquema do dreno de gás previsto. 

 

• Sistema de drenagem pluvial 
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O sistema de drenagem pluvial previsto objetiva disciplinar o escoamento superficial, 

de tal forma a proteger as superfícies finalizadas de processos erosivos, diminuir a 

necessidade de manutenção corretiva e facilitar a transposição de vazões geradas a 

montante do empreendimento, evitando que se contaminem com os resíduos 

aterrados no local. Igualmente, o sistema facilita o rápido escoamento dos deflúvios 

diminuindo o potencial de infiltração de água na massa de resíduos. Os dispositivos 

propostos são descritos a seguir, salientando que os mesmos poderão ser 

substituídos pelo operador do aterro desde que seja conservado o conceito funcional 

proposto. 

 

DISPOSITIVO TIPO 01 - Valeta de Platô  

No platô superior previsto na cota +32m deverá ser implantada uma valeta 

temporária de fácil manutenção conformada com manta de PEAD de 1mm 

texturizada. A valeta terá geometria triangular com 1m de largura e profundidade de 

0,30m. Entre a borda da valeta e a crista do talude da última camada do aterro 

deverá existir uma distância de 1,5m com uma sobre-elevação que funcione como 

limitador dos deflúvios evitando que eventualmente transponham a valeta e escoem 

sobre a superfície do talude gerando erosão. Esta valeta deverá ser implantada em 

trechos máximos de 50m a 60m com declividades mínimas de 0,5% e desaguando 

em um dispositivo de descida de talude (Figura 8 e 9). 
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Figura 8. Seção tipo da valeta de platô. 

 

Figura 9. Exemplo da preparação manual da calha para implantação de valeta de platô. 

 

DISPOSITIVO TIPO 02 – Descida de taludes  

As descidas do sistema de drenagem desde as camadas superiores serão 

realizadas em valetas conformadas com meia seção de tubulação de concreto de 60 

cm. A valeta será escavada no talude e apoiada sobre geotêxtil RT-09 ou similar. 

Para diminuir a velocidade do fluxo na descida serão implantados corta fluxos pré-

moldados de concreto conformando um obstáculo de 7,0cm de altura. Estes 

elementos deverão ser implantados a cada duas seções de canaleta. As juntas 
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intermediárias deverão ser vedadas com argamassa impermeabilizante semiflexível 

(Figura 10). 

 

Figura 10. Seção típica de dispositivo para descida de taludes. 

Os dispositivos de descida de talude serão contínuos discorrendo ora pelo talude 

das camadas ora pela berma intermediária. Na travessia pela berma não serão 

requeridos os corta fluxos, muito pelo contrário, nos setores onde seja requerido 

manter a circulação de veículos, o dispositivo adotará uma conformação de filtro, 

sendo reforçado com dupla tubulação de drenagem corrugada de PEAD de 150 mm, 

brita n° 3 e camada superior de pó de pedra (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Seção típica de dispositivo para descida de taludes na travessia por berma com circulação de 

veículos. 
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DISPOSITIVO TIPO 03 – Valeta de berma 

Nas bermas intermediárias serão utilizadas valetas meia cana de concreto de 400 

mm (Figura 12). 

 

Figura 12. Seção típica de valeta de berma. 

 

DISPOSITIVO TIPO 04 - Valeta coletora de pé de aterro 

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

padrão definitivo, tendo em vista que desse lado não haverá nenhuma outra 

intervenção e as intervenções futuras deverão estar focadas no revestimento vegetal 

do talude para o encerramento definitivo desse setor. 

O dispositivo será conformado por uma canaleta meia-cana de concreto de 600 mm 

apoiada sobre um berço de concreto magro (Figura 13). 
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Figura 13. Calha coletora de pé de Aterro. 

• BUEIROS 

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

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

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

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

 

• CAIXAS DE PASSAGEM 

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

instaladas caixas de passagem com dimensões internas mínimas de 0,60 x 0,60 x 

0,60m. As caixas serão compostas por um fundo de concreto Fck 20MPa de 10 cm 

de espessura e paredes em alvenaria de tijolo maciço assentados com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3. 

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

realizadas através de caixas escavadas de geometria variável revestidas com 

concreto magro. Este revestimento com concreto precisará de tela metálica 

chumbada para garantir a fixação do concreto. O operador do aterro sanitário deverá 
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definir o melhor arranjo de interligação em cada caso para otimizar a eficiência e 

funcionalidade do sistema. 

 

• DISSIPAÇÃO EM RACHÃO 

Nos pontos de entrega das águas pluviais no terreno serão construídas bacias de 

dissipação, constituídas por uma vala rasa escavada com dimensões de 1,50 x 1,00 

x 0,30m. As paredes internas serão revestidas com geotêxtil não tecido Bidim RT 09 

ou similar e posteriormente a cavidade será preenchida com pedra rachão, deixando 

o nível de pedra acima do nível do terreno de tal forma a criar um obstáculo para o 

fluxo de água. Este dispositivo tem similaridade com colchões reno, porém com 

dimensões reduzidas e em forma de canaleta de descida d’água. 

DRENAGEM AUXILIAR 

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

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

temporários estarão fundamentados em três (03) dispositivos principais: 

- Valetas em sacos de solo com diversos formatos; 

-  Valetas triangulares escavadas nas camadas de cobertura intermediárias; 

- Valas de escoamento no nível inferior do aterro; 

A drenagem temporária não apresenta um projeto específico de implantação, 

devendo ser implementada pelo encarregado do aterro em função das necessidades 

de cada setor, visando sempre minimizar os processos erosivos, minimizar o 

carreamento de solo para a drenagem natural e terrenos vizinhos e maximizar o 

escoamento de deflúvios na área de célula. 
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• Sistema viário interno 

O sistema viário permitirá a mobilidade pelo interior da área de 9,04 hectares 

prevista para uma primeira etapa. No sistema viário verificam-se dois trechos em 

função do planejamento de implantação do aterro, assim: 

➢ Contornando as células será implantado um anel viário de 400 m com largura 

reduzida para 6,0 m. O revestimento será o mesmo já descrito. 

As vias deverão ser delimitadas por balizadores refletivos posicionados a cada 20m 

de comprimento em ambos os lados, sendo também instaladas placas de 

regulamentação de velocidade de tráfego de 20 km/h (Figura 14). 

 

Figura 14. Exemplo do padrão viário pretendido com balizadores laterais, revestimento primário, sinalização 

viária e arborização lateral. 

• Guarita de controle de acesso/bloco de pesagem 

Estas unidades serão concebidas em construção de simples feitio, conforme 

detalhamento em planta (Anexo 5). Em relação à balança, esta será instalada para 
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início da operação do aterro sanitário, levando-se em conta que serão recebidos 

resíduos públicos com controle de pesagem necessário junto aos órgãos 

competentes. 

É importante frisar o ingresso ao aterro sanitário terá procedimentos rigorosos de 

controle com emissão de tickets registrando o ingresso do veículo, placa, volumetria 

ou capacidade se for o caso. O acesso ao aterro será controlado por um portão de 

ferro em duas folhas posicionado dentro da área do empreendimento. 

 

• Apoio administrativo e operacional 

O Bloco de Apoio Operacional será uma edificação construída anexa à guarita e 

integrada à mesma através de calçadas para circulação. O bloco será dotado de um 

banheiro completo com 01 (um) lavabo, 01 (um) vaso sanitário e 01 (um) chuveiro, 

uma sala-refeitório com capacidade para atender 08 (oito) pessoas e uma sala-

depósito para guarda de ferramentas. Na lateral do bloco foram previstas duas baias 

para o gerenciamento dos resíduos sólidos gerados na operação do aterro. 

Inicialmente a empresa, a depender da urgência de entrada em operação do aterro, 

poderá adotar a utilização de contêineres habitáveis para atender a demanda 

própria, ou inclusive, adotar a utilização de estruturas de rápida execução com 

painéis pré-moldados de madeira (wood wall) ou cimentícios (ciment wall). 

De qualquer forma a edificação será dotada de piso cerâmico, forro de gesso ou 

PVC e ambientes climatizados com ar-condicionado do tipo split. 

Os esgotos sanitários gerados no bloco de apoio operacional serão encaminhados 

para um sistema fossa-filtro de fibra de vidro, seguido de sumidouro. 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 53 

 

 

• Pátio de apoio 

Na retaguarda do bloco operacional está prevista uma área que servirá como pátio 

de apoio às operações do aterro, cujas dimensões ainda serão definidas pelo 

empreendedor, à medida que a necessidade do equipamento demandar. A referida 

área servirá para estocagem de materiais de construção, estacionamento de 

máquinas, estocagem de pneus usados resgatados da célula, dentre outras 

atividades. 

A área terá balizadores para divisão dos setores e, eventualmente, coberturas 

simples em madeira para proteção dos materiais. A área será terraplenada na cota 

equivalente, com caimentos de 2% direcionados para as laterais. A superfície será 

melhorada com escarificação e adição de cimento e posteriormente compactação a 

100% do proctor normal. A superfície será revestida com uma camada de pó de 

pedra. 

 

vi. DESCRITIVO DAS REDES DE SERVIÇO DO ATERRO 

 

• Rede de iluminação e força 

➢ O projeto de energização e iluminação externa atenderá os seguintes 

objetivos: Iluminação e força do bloco administrativo e demais prédios; 

➢ Iluminação Externa.  

A ligação elétrica será solicitada à concessionária local que providenciará uma 

subestação na entrada da área, dimensionada para atender a carga do projeto. A 

partir daí, partirá um ramal de serviço trifásico em 220 volts, em rede convencional 

aberta, instalada em plano vertical com condutores multiplexados triplex (3x16+10) 
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no ramal principal, e duplex (2x10+10) nos ramais secundários, com armação 

vertical tipo pesado para atendimento da iluminação externa.  

Serão utilizados postes de concreto de 8m DT 150/8. 

A partir dessa rede principal, vão-se desprendendo sub-ramais para atendimento 

dos diversos equipamentos previstos. 

 

• Abastecimento d’água 

A demanda de água para consumo humano foi calculada da seguinte forma: 

Tabela 1. Demanda de consumo de água. 

DEMANDA QUANTIDADE 

OPERADORES 2 

MANUTENÇÃO 1 

AGENTES DE LIMPEZA 2 

VIGIAS 2 

ENCARREGADO 1 

TOTAL 8 PESSOAS 

CONSUMO PER CAPITA 80 l/pessoa.dia 

DEMANDA DIÁRIA 640 litros 

Nº DE DIAS 22 dias 

VOLUME DA DEMANDA 14.080 litros 

PICOS DE CONSUMO 30% 

VOLUME OBTIDO 18.304 litros 
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Adicionalmente, a este volume de água potável, será requerida disponibilidade do 

recurso hídrico para lavagem, irrigação de cortina arbórea e forração vegetal de 

taludes. 

Assim sendo está previsto a utilização de dois reservatórios de fibra posicionados 

em local estratégico para essa funcionalidade. 

A alternativa inicial de abastecimento de água será através de caminhão-pipa. 

Posteriormente será estudada a possibilidade de licenciamento para perfuração de 

um poço para uso interno, na operação do equipamento. 

 

• Esgotamento sanitário 

O esgoto sanitário gerado nos banheiros do bloco de apoio operacional será 

coletado através de rede coletora e direcionado para um sistema de tratamento 

simplificado consistente em fossa séptica seguida de filtro e sumidouro. Tendo em 

vista a pequena geração, serão utilizados dispositivos de polietileno de rápida 

implantação. 

Para o dimensionamento do sistema considerou-se um aporte de esgoto de 70 

litros/operário x dia, uma DBO de 25 mg/L no esgoto gerado e um tempo de 

detenção de 24 horas (1 dia). 

 

• Cercamento da área 

Todo o perímetro da área de propriedade da empresa (2.250m) será cercado com 

mourões de concreto reto, com altura de 2,4 m, enterrados 0,60 m e espaçados no 
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máximo 3,00 m, fixados através de enchimento compactado de concreto não 

estrutural. A vedação será feita através de nove fios de arame farpado 16 BWG, 

convenientemente fixados nos mourões. Nos pontos de mudança de direção, 

interrupção e intermediários de trechos longos, os mourões deverão ser firmados 

com escoras de concreto colocadas com inclinação de 45º. Devem ser fixados 

esticadores para posterior regulagem dos fios. A distância entre o fio inferior e o 

terreno natural não deverá ser superior a 10 cm. A distância entre o primeiro e o 

quarto fio será de 15 cm, passando para 25 cm nos últimos cinco fios. 

 

• Projeto paisagístico do aterro 

O projeto paisagístico do aterro sanitário está fundamento em 03 (três) ações 

principais, quais sejam: 

➢ Forração vegetal de taludes 

A forração vegetal de taludes de resíduos sólidos urbanos é uma das medidas 

paisagísticas e de encerramento de aterros de maior relevância, tanto pelos 

aspectos eminentemente paisagísticos, como pelos benefícios obtidos nos quesitos 

de controle de erosão, redução de manutenção, aumento da estabilidade e redução 

de infiltração. No entanto, esta proteção de taludes é dificultada pelo meio agressivo 

representado pelos resíduos sólidos urbanos e baixa fertilidade da camada de 

cobertura (Figura 15).  

No caso do aterro de Quipapá será utilizado o procedimento de plantio de grama em 

placas. 
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Figura 15. Exemplos de forração vegetal de taludes de aterro sanitário. 

 

vii. DISPOSITIVOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

Para o monitoramento ambiental do aterro, estão previstos nesta primeira etapa os 

seguintes dispositivos: 

•  Três (03) poços de monitoramento seguindo a norma NBR 15.495-1 de 2007, 

sendo um a montante e dois a jusante. Os poços terão profundidade máxima 

inicialmente estimada em 10 m; 

• Dois (02) marcos superficiais a serem implantados no platô da cota 32 m 

quando for atingido este nível. Os marcos servirão para o monitoramento de 

recalques superficiais no aterro. 

Os marcos superficiais serão constituídos de uma base de concreto e de um pino de 

referência para as medições topográficas, além de receberem uma placa de 

identificação para um melhor acompanhamento e registro da movimentação deste 

local. 
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O funcionamento do aterro se desenvolverá em completo rigor operacional e em 

total atendimento da legislação ambiental em vigor. As premissas operacionais 

serão as seguintes: 

▪ Serão recebidos apenas resíduos classificados como Classe II de 

origem domiciliar e/ou industrial segundo a norma NBR 10.004 de 

2004; 

▪ Ficará proibido qualquer tipo de queima de resíduos no local; 

▪ Ficará proibida a catação de resíduos nas frentes de descarrego do 

aterro; 

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

municipal de Quipapá. Todo veículo que adentrar ao empreendimento deverá ser 

pesado na entrada e na saída, de modo a se ter armazenado no sistema da balança 

o valor líquido de cada viagem que chega ao aterro. 

A disposição de resíduos não se dará de forma aleatória, mas será norteada pela 

geometria proposta neste projeto e na presença de um funcionário da equipe do 

aterro sanitário, que orientará o motorista para que o mesmo descarregue no local 

correto na frente de operação, de modo a seguir sempre a sequência de 

compactação e cobertura pré-definidas. 

Após o descarrego conforme citado, a compactação será realizada pelo trator de 

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

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

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

de tal forma a garantir que a única área exposta corresponda à frente de operação. 
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viii. SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES AMBIENTAIS 

Na fase de implantação do empreendimento, os procedimentos de segurança ao 

meio ambiente estão diretamente ligados à execução da obra. Ainda sem o 

recebimento de resíduos no local, mas esta fase terá um controle nos limites de 

escavação e corte de solo, evitando desmoronamentos acidentais, como também 

não adentrar em áreas fora dos limites do terreno objeto de licenciamento ambiental, 

não ocasionando danos ao ambiente externo à obra.  

Em uma obra de simples execução e porte pequeno como a do ATERRO 

SANITÁRIO DE QUIPAPÁ, variáveis com potencial de ocorrências acidentais não 

farão parte da mesma, a saber: ponto de abastecimento de combustível para os 

veículos da obra (risco de acidente no transporte de combustível e no ponto de 

abastecimento no local); usinas de concreto e asfalto (transporte até a obra e 

operação de descarrego para recebimento de cimento a granel, de emulsões 

asfálticas, itens com alto poder poluidor em caso de vazamentos e transbordamento, 

tanto nas rodovias como no destino final); dentre outros. 

Na fase de operação do equipamento de disposição final ora em processo de 

licenciamento, os dispositivos e procedimentos relacionados à prevenção de 

acidentes ambientais estarão todos previstos dentro dos planos de controle 

ambiental do empreendimento (operacional, monitoramento e manutenção). 

Entendendo estes planos, se consegue observar as medidas que garantem a 

segurança ao empreendimento como um todo. 
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ix. CANTEIRO DE OBRAS 

O canteiro de obras previsto para a fase de implantação será de simples concepção, 

considerando o pequeno porte dos serviços a serem executados, principalmente no 

tocante às obras civis. O maior movimento de uma obra desta natureza está na 

movimentação de máquinas para cortes e aterros necessários à execução da célula 

de aterramento e lagoas. As edificações a serem implantadas são basicamente 

acerca de fechamento com portão de entrada e saída de veículos, guarita de 

segurança, escritório com sala de pesagem e banheiro, além dos serviços de obras 

civis para implantação da balança rodoviária. Não se necessita, portanto, de grande 

área para almoxarifado, por exemplo.  

O canteiro será formado por um contêiner locado para funcionar como escritório de 

obra. O banheiro que servirá ao canteiro será do tipo químico, também locado, cujos 

efluentes são levados da obra pelo locador quando da sua desativação e/ou troca se 

necessário, fazendo a destinação final de efluentes em local legalizado para tal. 

Uma edificação simples de alvenaria singela chapiscada e telhas de fibrocimento de 

uma água, medindo 3 x 6 metros, servirá de almoxarifado para materiais e 

equipamentos de pequeno porte. Anexo a este almoxarifado, área em piso 

cimentado com coberta em telhas fibrocimento e sem alvenarias para facilitar 

ventilação, servirá de pequena central para acondicionamento provisório dos 

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

atende plenamente ao que se precisa para este fim.  

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

zona rural e não dispõe de água encanada oferecida pela concessionária estatal. 

Será armazenada em caixa d’água de fibrocimento ou polietileno de média 

densidade, a qual poderá ser aproveitada nas instalações definitivas do aterro 

sanitário.  
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Todo resíduo gerado na fase de implantação do equipamento terá uma gestão 

adequada. Os resíduos Classe II de uma maneira geral serão segregados e doados 

para receptores cadastrados, que farão o reuso ou reciclagem dos mesmos, a saber: 

embalagens diversas de materiais de construção (plásticos, papelões, madeiras, 

etc.); latas de alumínio e embalagens PET; restos de alimentos, dentre outros. 

Aqueles que não houverem como reaproveitar serão tratados como rejeitos e 

destinados através da própria obra para local aonde a coleta regular da prefeitura de 

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

onde os resíduos municipais já são enviados regularmente.  

Os resíduos classe I – perigosos gerados na implantação do ATERRO SANITÁRIO 

DE QUIPAPÁ serão basicamente eventuais embalagens de óleo lubrificante e óleo 

usado das máquinas que farão os serviços de corte, aterro e terraplenagem 

inerentes à obra. Os mesmos serão devidamente acondicionados e repassados às 

empresas que trabalham com a reciclagem de óleo, além das embalagens que 

serão armazenadas e destinadas a aterro sanitário classe I. 

 Qualquer outro resíduo não especificado aqui e por ventura gerado nesta fase do 

empreendimento, passarão pelos mesmos procedimentos acima descritos, sempre 

com os cuidados específicos de cada tipo de resíduo, seu acondicionamento, seu 

reaproveitamento e seu destino, conforme preconiza a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12305/2010). 

Com o avanço das técnicas empregadas na construção civil como um todo, os 

desperdícios de material diminuíram consideravelmente, fazendo a geração de 

resíduos de materiais de construção também reduzir significativamente. 

Podemos exemplificar as ferragens utilizadas nas estruturas de concreto armado, 

que já são disponibilizadas prontas na obra, de acordo com o cálculo estrutural, não 

havendo corte de ferro no local e, consequentemente, sobras deste material no 
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canteiro. Outro fator positivo na redução da geração de resíduos na fase de 

implantação é a utilização de estruturas prontas, como escritório contêiner e 

banheiro químico, visto que as mesmas, por serem provisórias, seriam demolidas 

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

cimentado, gerando entulho de construção civil. 

 

x. ENCERRAMENTO 

Conforme a NBR 13.826/97 Plano de encerramento e cuidados para 

fechamento do aterro envolve objetivos que garantam a integridade do meio 

ambiente, onde busca minimizar a necessidade de manutenção futura e minimizar 

ou evitar a liberação de líquido percolado contaminado e/ou gases para o lençol de 

águas subterrâneas, para os corpos d’água superficiais ou para a atmosfera. 

Dentre estes objetivos são estabelecidas etapas para a condução do correto 

encerramento do Aterro Sanitário de Quipapá, que consistem nas manutenções de 

estruturas utilizadas na operação. Além disso, o tratamento do solo deverá fazer 

parte da reconstituição da área do aterro. Todas as etapas para o plano de 

encerramento serão cumpridas de acordo com o indicado pela NBR 13.826/97. 

Entretanto, para o início da operação de encerramento indica-se o selamento 

superficial, no qual será implementada a cobertura final com solo de forma a garantir 

a redução de processos de infiltração e erosão. Para isto há uma previsão de 

cobertura do solo mínima de 50 cm sendo esta compactada através de tratores de 

esteira, assim, o material depositado estará devidamente alocado evitando a erosão 

do solo. 
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As infraestruturas de apoio deverão ser demolidas neste plano de encerramento que 

consistem nas instalações de instrumentos de monitoramento que foram utilizadas 

durante o funcionamento do aterro. Neste caso, prevê-se as manutenções de: 

Sistema de drenagem de chorume e gás; sistema de tratamento de efluente; sistema 

de monitoramento ambiental; limpeza geral da área; sistema de monitoramento 

geotécnico, cercas e portões. 

 

xi. RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos para implantação do Aterro Sanitário de Quipapá vêm da iniciativa 

privada. O custo total previsto para a instalação do referido aterro está na ordem de 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Dentro do projeto executivo final será 

apresentada planilha de custos detalhada do empreendimento, de cada etapa de 

construção do mesmo. 

 

xii. CRONOGRAMA 

Cronograma físico da obra de implantação do Aterro Sanitário de Quipapá (Quadro 

5): 

Quadro 5. Cronograma físico da implantação do empreendimento. 

ETAPAS 
1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 

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

Montagem do canteiro 

  

 

de oooo de obras 

Vegetais 

      

Limpeza e preparação do 

terreno 
 

     

Execução de cerca e       
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ETAPAS 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 

portões de acesso 

Edificações (escritório, 

balança, guarita, outros) 

      

Lagoa e célula 

(movimentação terra, 

drenos, manta, caixas) 

      

xiii. Fonte: MEGA MAK – Gestão Ambiental, 2021. 

 

5 ANÁLISE JURÍDICA 

O Relatório Ambiental Simplificado (RAS) visa subsidiar informações de forma a 

assegurar a viabilidade para a obtenção da Licença Prévia do Aterro Sanitário de 

Quipapá, estado de Pernambuco. Este estudo, portanto, foi elaborado com base na 

legislação e normas nos diversos âmbitos, sendo estes no nível federal, estadual e 

municipal que abrangem as características do empreendimento e das condições 

atuais do meio ambiente nas áreas de influência definidas para o estudo. 

Os conceitos e legislações foram analisados para estabelecer uma conexão entre as 

diversas leis existentes e suas hierarquias, com a finalidade de melhor embasar as 

ações e medidas deste estudo, que tem por objetivo atestar a viabilidade da referida 

obra de acordo com o que preconiza a legislação ambiental brasileira. 

▪ Importância dos instrumentos legais utilizados na fase de diagnóstico 

Detectar possíveis falhas e preveni-las é função prioritária dos estudos ambientais, 

objetivando atualizar as informações, de forma a conciliar sua interação com as 

legislações existentes. Dependendo da conclusão dos esboços, é possível adequar 
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a legislação à realidade detectada, em razão de sua própria especificidade, em 

função das mudanças de cunho ambiental.  

Todas as abordagens nos diversos campos de conhecimento foram trazidas para 

este estudo, procurando contemplar toda a realidade local, assim como as análises 

e avaliações decorrentes do diagnóstico, base para a formulação de propostas de 

diretrizes gerais e específicas. Desta forma, por meio de suas características físicas, 

biológicas e socioeconômicas, será possível diagnosticar o manejo correto dos 

recursos naturais, otimizando os processos produtivos das atividades econômicas, 

de forma a garantir o desenvolvimento sustentável, visando à melhoria da qualidade 

de vida das gerações atuais e futuras.  

Dentro desta perspectiva estão incluídas as políticas de gestão ambiental que são 

caracterizadas quanto ao seu caráter e nível de abrangência. Referente ao caráter, 

podem ser classificadas como público e privado. Quanto à abrangência, podem ser 

políticas internacionais, federais, estaduais ou municipais, entre outros. 

Na fase de diagnóstico, deverão ser analisados os instrumentos legais da gestão 

pública vigentes, que influenciam na proteção ao meio ambiente. São estes os 

Instrumentos de Planejamento Urbano e de Gestão Ambiental, descritos a seguir: 

a) LEGISLAÇÃO FEDERAL  

Este item é constituído pela legislação que rege o município de Quipapá na esfera 

Federal, no qual estarão apresentadas as leis relacionadas ao meio ambiente. 

▪ Principais Instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) 

A PNMA utiliza-se de cinco instrumentos principais (apoiados em ferramentas, 

sistemas e metodologias), quais sejam: 
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• Licenciamento – Baseado em Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), Plano de 

Controle Ambiental (PCA), Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD), Relatório de Avaliação Ambiental (RAA), Relatório de Controle 

Ambiental (RCA), Análise de Risco (AR), Estudo de Viabilidade Ambiental 

(EVA), Projeto Básico Ambiental (PBA), Termo de Referência (TR), Audiência 

Pública (AP), estabelecimento de padrões de qualidade ambiental e no 

sistema de informações e cadastro técnico ambiental federal; 

• Incentivos econômicos – Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA); 

financiamentos através do BNDES para grandes projetos; 

• Inibições econômicas – Impostos ecológicos (ICM, Taxa de Reposição 

Florestal); 

• Punição – Lei de Crimes Ambientais, Código Florestal; 

• Conservação – Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

Corredores Ecológicos, Programa Piloto para a Proteção das Florestas 

Tropicais do Brasil, restrição ao uso de recursos naturais nas propriedades 

privadas (impostas pela Lei 12.651/12, entre outras.), recuperação ambiental, 

auto suprimento e reposição florestal. 

Seria redundante relatar sobre os instrumentos de gestão ambiental de acordo com 

as normas ISO, pois são perfeitamente discriminados e explicados no texto das 

próprias normas e foram elaborados em consonância com a legislação. Segundo 

Montardo (2002), os Instrumentos de gestão ambiental de empreendimentos 

(projetos públicos ou privados) são os seguintes: 

• Avaliação de impacto ambiental; 

• Recuperação de áreas degradadas; 

• Monitoramento ambiental; 
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• Auditoria ambiental; 

• Análise de riscos ambientais, 

• Investigação de passivo ambiental; 

• Seguro ambiental; 

• Sistema de gestão ambiental. 

Pode-se deduzir que muitos dos instrumentos utilizados na gestão ambiental pública 

e privada são comuns. A gestão pública enfatiza os instrumentos que levam à 

proteção e controle ambientais, enquanto a gestão privada privilegia o planejamento 

e melhoria contínua a partir do manejo de recursos naturais para iniciativas de 

desenvolvimento econômico e sustentabilidade.  

Os principais instrumentos da política brasileira de gestão ambiental pública são, de 

um lado, o comando e gerenciamento por meio do licenciamento, que procura 

manter os efeitos das atividades antrópicas controlados, do outro, a preservação, 

por meio das unidades de conservação da natureza e corredores para a biota, que 

procuram manter as partes mais significativas do ambiente natural e da cultura 

humana no território nacional. 

▪ Competência da União 

No Brasil, a legislação ambiental tem se destacado como uma das mais bem 

elaboradas do mundo. Em linhas gerais, a lei que estabelece a Política Nacional do 

Meio Ambiente foi concebida pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 e assegurada, 

sete anos mais tarde, pela Constituição de 1988 - Art. 225. Trata-se de uma 

legislação complexa e sua aplicação depende de ajustes que garantam a 

interpretação correta de seus instrumentos e a sua operacionalização eficiente e 

eficaz.  
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Em 1997, o CONAMA também revisou os procedimentos e critérios utilizados no 

licenciamento ambiental através da Resolução 237, de forma a efetivar a utilização 

do sistema de licenciamento como instrumento de gestão ambiental.  

Com esta Resolução, se teve a vantagem de incluir em seus dispositivos algumas 

regras que necessariamente devem constar de norma geral federal, como o prazo 

das licenças e para a análise dos requerimentos, por outro lado, reconhecidamente, 

tem enfrentado em sua implementação sérios questionamentos quanto à 

constitucionalidade de vários de seus dispositivos. 

Em 1998, a nova Lei 9.605 de Crimes Ambientais fez do Brasil um dos poucos 

países do mundo a dar caráter criminal ao dano ambiental, estendendo as sanções 

penais às pessoas jurídicas. Contudo, essa legislação vem sofrendo críticas quanto 

à sua efetiva aplicabilidade e ao fato de misturar no mesmo diploma legal crimes e 

infrações administrativas. 

 

▪ Constituição Federal de 1988 

Art. 225 Do Meio Ambiente 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

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

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.  

§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público:  

I – Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 

ecológico das espécies e ecossistemas;  
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II – Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;  

III– definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV– Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; Arts. 219 a 225 128 Constituição da República 

Federativa do Brasil.  

V– Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente; VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;  

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 

animais a crueldade.  

§ 2° Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público 

competente, na forma da lei.  

§ 3° As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

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

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  
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§ 4° A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-

á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio 

ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.  

§ 5° São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações 

discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.  

§ 6° As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida 

em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

§ 7° Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se 

consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam 

manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, 

registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural 

brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar 

dos animais envolvidos. 

▪ Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981) 

Art. 2 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes 

princípios:  

I - Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 

ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo;  
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II - Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  

III - Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  

IV - Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;  

V - Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;  

VI - Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional 

e a proteção dos recursos ambientais; 

VII - Acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  

VIII - Recuperação de áreas degradadas;  

IX - Proteção de áreas ameaçadas de degradação;  

X - Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente.  

▪ Conselho Nacional do Meio Ambiente (Resolução 237 de 19 de dezembro 

de 1997) 

Art. 2 

A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas 

efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças 

legalmente exigíveis. 
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Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou 

empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do 

meio ambiente, definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo 

de licenciamento. 

Art. 6  

Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, 

dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem 

delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio. 

 

Art. 7  

Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de 

competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores. 

▪ Código Florestal  

Lei 12651 de 25 de maio de 2012 

Art. 1 

O Código Florestal estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas 

de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o 

suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e 

o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e 

financeiros para o alcance de seus objetivos, atendendo aos seguintes princípios: 
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I - Afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas 

florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do 

solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem estar 

das gerações presentes e futuras; 

IV - Responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em 

colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e 

restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas 

urbanas e rurais. 

Art. 2 

As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação 

nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse 

comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com 

as limitações que a legislação em geral estabelece. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 3 

VIII – Utilidade Pública: 

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de 

transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo 

urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, 

telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de 

competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como 

mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. 
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CAPÍTULO II 

DA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Art. 4 

Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para 

os efeitos desta Lei: 

I - As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de: 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 

600 (seiscentos) metros de largura; 

II - As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima 

de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros. 

§ 1o  Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios 

artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos 

d’água naturais. 

Art. 51  
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Fica estabelecido que o órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do 

desmatamento em desacordo com o disposto nesta lei, deverá embargar a obra ou 

atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa 

voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do 

meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. 

§ 1o  O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento 

ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades 

realizadas no imóvel não relacionadas com a infração. 

 

Art. 70  

Ainda ressalta que além do disposto o poder público federal, estadual ou municipal 

poderá ainda:  

I - Proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou 

ameaçadas de extinção, bem como das espécies necessárias à subsistência das 

populações tradicionais, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo 

depender de autorização prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies;  

II - Declarar qualquer árvore imune de corte, por motivo de sua localização, raridade, 

beleza ou condição de porta sementes;  

III - Estabelecer exigências administrativas sobre o registro e outras formas de 

controle de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, indústria ou 

comércio de produtos ou subprodutos florestais.  

▪ Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967 
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Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. 

  Art. 1º 

Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que 

vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus 

ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a 

sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. 

 

Art. 3º 

É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que 

impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanha. 

§ 2º Será permitida mediante licença da autoridade competente, a apanha de ovos, 

lavras e filhotes que se destinem aos estabelecimentos acima referidos, bem como a 

destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde 

pública. 

▪ Instrução Normativa IBAMA nº 179 de 25/06/2008 

Define diretrizes e procedimentos para destinação dos animais da fauna silvestre 

nativa e exótica apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente às 

autoridades competentes. 

CAPÍTULO II 

DAS DESTINAÇÕES 

Art. 3 
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Os espécimes da fauna silvestre deverão ser destinados de acordo com os critérios 

desta IN, para: 

III - Programas de soltura (reintrodução, revigoramento ou experimentação); 

PARA RETORNO IMEDIATO À NATUREZA 

Art. 4º  

O espécime da fauna silvestre nativa somente poderá retornar imediatamente à 

natureza quando: 

I - For recém-capturado na natureza; 

II - Houver comprovação do local de captura na natureza; 

III - a espécie ocorrer naturalmente no local de captura; e 

IV - Não apresentar problemas que impeçam sua sobrevivência ou adaptação em 

vida livre. 

 

PARA SOLTURA 

Art. 6 

O espécime da fauna silvestre nativa somente poderá ser destinado para o 

programa de soltura mediante aprovação de projeto, de acordo com as seguintes 

finalidades: 

Parágrafo único. O interessado em realizar o programa de soltura de animais 

silvestres deverá obter autorização prévia (AP) e autorização de soltura (AS). 
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▪ Dos Crimes Ambientais  

Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 

Art. 2 

Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, 

incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o 

diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o 

gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta 

criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-

la. 

Art. 3 

As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente 

conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por 

decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 

interesse ou benefício da sua entidade. 

Parágrafo Único - A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das 

pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. 

▪ Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1 
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Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a 

política federal de saneamento básico. 

Art. 2 

Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos 

recursos naturais e à proteção do meio ambiente;  

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

XIV - prestação regionalizada dos serviços, com vistas à geração de ganhos de 

escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-

financeira dos serviços; 

 

 

Art. 3-C 

Consideram-se serviços públicos especializados de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, 

triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por 

compostagem, e destinação final dos: 

I - Resíduos domésticos; 
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II - Resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, em 

quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão do 

titular, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais resíduos não 

sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou 

administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta.  

 

▪ Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 

Constitui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO 

Art. 1 

Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis.  

§ 1  Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos 

sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao 

gerenciamento de resíduos sólidos.  

CAPÍTULO II 

DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
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Seção IV 

Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Art. 18 

A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos 

termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios 

terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 

entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. 

§ 4  A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não 

exime o Município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros 

sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do 

serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão 

competente do Sisnama.  

b) LEGISLAÇÃO ESTADUAL  

Os estados e municípios têm competência para legislar sobre meio ambiente, 

podendo criar leis próprias para atender aos interesses locais e/ou suplementar as 

legislações federal e estadual (MACHADO, 1999).  

No estado de Pernambuco a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) é 

responsável pela execução da política estadual de meio ambiente, seguindo a Lei n° 

14.249, de 17 de dezembro de 2010. Tem por finalidade promover a melhoria e 

garantir a qualidade do meio ambiente no estado de Pernambuco, visando ao 

desenvolvimento sustentável mediante a racionalização do uso dos recursos 
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ambientais, da preservação e recuperação do meio ambiente e do controle da 

poluição e da degradação ambiental. 

A CPRH age no controle de fontes poluidoras, na proteção e conservação dos 

recursos naturais, na educação ambiental como ferramenta para a gestão ambiental, 

bem como no desenvolvimento de pesquisas voltadas para a melhoria da qualidade 

ambiental. Para exercer as suas funções, a CPRH atua mediante os seguintes 

instrumentos de política ambiental: licenças ambientais e autorizações, fiscalização, 

monitoramento e educação ambiental.  

A Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH é uma entidade autárquica especial 

estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial. Vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMAS), integra a Administração Descentralizada do Governo do 

Estado de Pernambuco, exercendo atividades públicas diretamente, exclusivas e 

concorrentes da competência do Poder Executivo.  

A Agência é detentora de poder de polícia administrativa, atuando através da gestão 

dos recursos ambientais e sobre as atividades e os empreendimentos utilizadores 

dos recursos naturais considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou que 

possam causar, sob qualquer forma, degradação ambiental (Figura 16). 
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Figura 16. Hierarquia dos órgãos ambientais Federal, Estadual e Municipal. 

c) LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Embora seja parte da iniciativa privada a obra da construção do Aterro Sanitário de 

Quipapá é considerada de interesse público, pois visa a adequação em 

conformidade com a legislação do descarte e tratamento adequado de resíduos 

sólidos, onde beneficia a população local. É categorizada como atividade geradora 

de impacto ambiental local, entretanto, de baixa magnitude e de maneira controlada 

tendo em vista que a área já se encontra em processo de degradação (para detalhes 

Vide o capítulo de Diagnóstico). Além disso, os impactos para áreas nesse baixo 

estado de conservação são considerados reversíveis e passíveis de mitigação 

(consultar capítulo de Avaliação de Impactos Ambientais).  

Assim, licenciamento dar-se-á pela administração estadual, porém, cabe a esse 

estudo também ressalvar o que está previsto na esfera nacional, buscando atestar a 

consonância entre os poderes. 

Lei nº 14.249 de 17 de dezembro de 2010  
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Dispõe sobre licenciamento ambiental, infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, e dá outras providências. 

CAPÍTULO III   

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

Seção I  

Dos empreendimentos e atividades passíveis de licenciamento ambiental  

Art. 4 

A localização, construção, instalação, ampliação, recuperação, modificação e 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais 

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos 

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

prévio licenciamento da Agência, sem prejuízo de outras licenças legalmente 

exigíveis.   

§1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades 

relacionadas nos Anexos I e II desta Lei, sem prejuízo de outros dispositivos legais 

suplementares.   

§2° A Agência poderá, mediante Instrução Normativa, estabelecer parâmetros e 

critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor ou degradador dos 

empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou ainda que, 

de qualquer forma, possam causar degradação ambiental, para fins estritos de 

enquadramento visando à determinação da taxa para análise dos processos de 

licenciamento ambiental. 
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▪ Lei 11.206, de 31 de março de 1995 

Dispõe sobre a política florestal do Estado de Pernambuco, e dá outras 

providências. 

CAPÍTULO II 

DOS INSTRUMENTOS 

Art. 6  

São instrumentos de Política Florestal do Estado de Pernambuco: 

IV - Lista das Espécies da Flora e Fauna Raras, Endêmicas e Ameaçadas de 

extinção; 

VIII - Estudo Prévio de Impactos Ambientais; 

CAPÍTULO IV 

DA PROTEÇÃO FLORESTAL 

Art. 8 

É proibida a supressão parcial ou total da vegetação de preservação permanente, 

salvo quando necessária a execução de obras, planos ou projetos de utilidade 

pública, interesse social ou baixo impacto ambiental e não exista no Estado 

nenhuma outra alternativa de área de uso para o intento.  

§ 1º Na hipótese prevista neste artigo, a supressão de vegetação deverá ser 

precedida de: 
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II - Estudos ambientais cabíveis, definidos e aprovados pelo órgão ambiental 

competente no âmbito do licenciamento ambiental.  

§ 3º Os estudos ambientais mencionados no inciso II do § 1º deste artigo são todos 

e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à vegetação a 

ser suprimida, tais como: 

Relatório Ambiental Simplificado (RAS) 

▪ Lei Estadual 12.789 de 28 de abril de 2005 

Ruído 

Art. 1 

É proibido perturbar o sossego e o bem estar público com ruídos, vibrações, sons 

excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer meio ou 

forma que contrariem os níveis máximos de intensidade auditiva, fixados por lei. 

 §1º Serão considerados prejudiciais, os ruídos que ocasionem ou possam ocasionar 

danos materiais à saúde e ao bem estar público. 

§3º Para fins de aplicação desta Lei, ficam definidos os seguintes horários: 

DIURNO: compreendido entre as 07:00h e 18:00h 

VESPERTINO: compreendido entre as 18:00h e 22:00h 

NOTURNO: compreendido entre as 22:00h e 07:00h 

Art. 2 
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Os níveis de intensidade de sons ou ruídos fixados por esta lei, bem como o 

equivalente e o método utilizado para a medição e avaliação, obedecerão às 

recomendações das normas NBR 10.151 e NBR 10.152, da ABNT – Associação 

Brasileira das Normas Técnicas, ou as que as sucederem. 

Art. 9  

Cabe ao poder executivo estadual, através da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Meio Ambiente, executar o que estabelece a resolução CONAMA Nº 002, DE 08 DE 

MARÇO DE 1990, Publicada no DOU, de 02/04/90, instituindo em caráter estadual o 

programa de educação e controle da poluição sonora. 

Art. 10 - Considera-se infração ao disposto na presente Lei, a desobediência ou 

inobservância dos limites estabelecidos na tabela do Art. 16, sujeitando o infrator às 

seguintes penalidades, que serão aplicadas de forma isolada ou concorrentemente. 

I – Multa, que varie de R$ 500,00 (Quinhentos reais) a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) 

II – Interdição da atividade, fechamento do estabelecimento, embargo da obra, 

apreensão da fonte ou do veículo. 

Art. 11  

Caberá ao Poder Público Municipal a fiscalização e cumprimento da presente Lei. 

▪ Lei nº 14.236, de 13 de dezembro de 2010 

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e dá outras providências. 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO  
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Art. 1 

Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis.  

§ 1  Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 

público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos 

sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao 

gerenciamento de resíduos sólidos.  

CAPÍTULO II 

DEFINIÇÕES  

Art. 3  

Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos 

em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 

riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos;  

 

Seção IV 

Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  
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Art. 18 

A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos 

termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios 

terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 

entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. 

§ 4  A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não 

exime o Município ou o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros 

sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do 

serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão 

competente do Sisnama.  

d) LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

O Conselho de Meio Ambiente, dependendo do grau de democratização alcançado 

pelos grupos que o compõem no município, da frequência com que seus 

conselheiros realizam reuniões e da intensidade da fiscalização que venha a 

exercer, pode se tornar um diferencial. Do mesmo modo, as recomendações ou 

deliberações do conselho estarão na dependência de serem efetivadas, tanto do 

peso político que a entidade possui na administração local, quanto de recursos nem 

sempre disponíveis nos municípios (CARVALHO et al., 2005).  

A participação popular ainda se constitui um entrave à implementação de políticas 

municipais para o meio ambiente, visto que a não criação de conselhos municipais 

de meio ambiente, em particular, nas pequenas cidades, parece estar ligada ao 

baixo nível de conhecimento sobre a questão ambiental (LITTLE, 2003). Dotados de 

missão consultiva e/ou deliberativa e/ou normativa e/ou fiscalizadora e de 
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assessoramento do poder executivo, no âmbito das questões ambientais, os 

Conselhos Municipais de Meio Ambiente estabelecem um novo formato de relação 

Estado e sociedade e, ao mesmo tempo, institucionalizam a participação dos 

diversos segmentos da sociedade civil organizada e possibilitam a entrada em vigor 

de uma nova cultura cívica. Sua instalação, estimulada a partir da Constituição 

Federal de 1988, busca fortalecer o debate em torno da autonomia municipal 

(MUNIC, 2009). 

Embora a esfera municipal detenha grande importância na gestão ambiental do 

município, Quipapá não possui até o momento a Lei Orgânica para nortear outras 

diretrizes ambientais. Desta forma, o estudo se baseou nas esferas nacional e 

estadual, por este motivo não foram aqui apresentados os aspectos legislativos 

ambientais para Quipapá na esfera municipal. 

• Considerações Legislação Ambiental 

O Empreendimento proposto atende às exigências legais em todos os dois níveis 

federativos nos quais se organiza o estado brasileiro e, portanto, não encontra 

nenhum obstáculo legal para a sua implantação e desenvolvimento. 

Como toda e qualquer atividade utilizadora de recursos ambientais, certamente 

haverá impactos negativos que, considerados dentro do conjunto de externalidades 

positivas e negativas a serem geradas pela atividade, são inferiores aos impactos 

positivos da atividade. 

É importante destacar que a legislação ambiental não se confunde com uma 

legislação meramente de proteção aos bens naturais, mas, isto sim, da proteção de 

tais bens dentro de um contexto dinâmico que os considera como parte integrante 

de um todo, no qual não podem ser excluídas as diferentes variáveis econômicas e 

humanas. 
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Portanto, em razão da natureza do Empreendimento pode-se afirmar que não há 

impedimento legal para a sua implantação, havendo, inclusive, condições 

satisfatórias de cumprimento da legislação ao longo de toda a vida do 

empreendimento.  

• Alternativas Locacionais 

A localização do terreno do ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ foi realizada 

eficientizando as estruturas e procurando minimizar os impactos ambientais, sociais 

e econômicos a serem gerados. 

A escolha de outro local implicará na possibilidade de maiores impactos ambientais. 

O local escolhido não possui vegetação significativa para supressão e não possui 

comunidade residente para deslocamento, apenas duas propriedades na área de 

influência, não havendo, portanto, melhor configuração de localização no município 

de Quipapá. 

 

6 Áreas de influência 

A delimitação das áreas de influência de um determinado empreendimento é um dos 

requisitos legais para avaliação de impactos ambientais, constituindo-se um fator de 

grande importância para o direcionamento da coleta de dados, voltada para o 

diagnóstico ambiental.  

Seguindo os critérios estabelecidos na resolução nº01 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), emitida em 23 de janeiro de 1986, que em seu Artigo 5, 

Parágrafo lll, diz: “O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em 

especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais:  
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“III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 

impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os 

casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”.  

Desta forma, as áreas de influência são aquelas afetadas direta ou indiretamente 

pelos impactos, positivos ou negativos, decorrentes do empreendimento, durante 

suas fases de planejamento, implantação e operação. Estas áreas normalmente 

assumem tamanhos diferenciados, dependendo da variável considerada, de acordo 

com o meio físico, biótico ou socioeconômico. 

Classicamente, são utilizados os conceitos de:  

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

previstas em projeto; 

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

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

sofrem os impactos de maneira primária, tendo suas características 

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

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

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

em relação ao anterior. 

Para fins de levantamento e análise de dados para o diagnóstico ambiental e 

avaliação dos impactos ambientais a serem gerados com o empreendimento, 

considera-se a Resolução do CONAMA nº 001/86, artigo 5º, parágrafo III, que 

menciona:  

“Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 

impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os 

casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”.  
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Porém, a utilização desta norma em bacias hidrográficas de grandes dimensões, 

dificulta ou inviabiliza a representação espacial e análise ambiental integrada do 

empreendimento em escalas adequadas. 

Desta forma, os limites das áreas de influência foram determinados considerando o 

alcance dos efeitos decorrentes das ações do empreendimento nas suas fases de 

planejamento, implantação e operação sobre os sistemas ambientais da região, 

tanto de natureza física, quanto socioeconômicos. 

Com base nos dados apresentados, condições gerais da região onde está sendo 

implantado o empreendimento e legislação ambiental pátria, a equipe deste estudo 

utilizou do método ad hock, onde foram discutidas e definidas as delimitações das 

áreas de influência deste empreendimento (Anexo 6). 

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

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

Pequeno Porte. 

• Área de Influência Indireta (AII) 

A Área de Influência Indireta é a área onde ocorrem os processos físicos, bióticos e 

antrópicos espacialmente mais abrangentes (ou regionais) com os quais o projeto 

estabelece interações, principalmente através de efeitos secundários (ou indiretos). 

A definição da AII deste empreendimento teve como base os impactos positivos e 

negativos a serem gerados com a sua implantação e operação, nos meios físico, 

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

área referente ao município de Quipapá, destacando que mesmo com a 

requalificação do empreendimento gerará um baixo/médio potencial impactante.  

• Área de Influência Direta (AID) 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 94 

 

 

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

transformações ambientais primárias (ou diretas) decorrentes do empreendimento. A 

delimitação desta área é função das características físicas, biológicas e 

socioeconômicas dos ecossistemas do campo e das características da atividade do 

empreendimento. 

Meios Antrópico, Físico e Biológico 

Com base na NBR 13.896/97 no que tange ao critério para localização a letra “H” é 

um dentre os vários indicativos que demonstra os parâmetros legais para a 

construção de um aterro sanitário. Neste quesito observa-se a descrição que: 

“Distância mínima a núcleos populacionais – deve ser avaliada a distância do limite 

da área útil do aterro a núcleos populacionais, recomendando-se que esta distância 

seja superior a 500 m”. 

Desta forma, optou-se para definir esta área além do indicado pela referida NRB, 

uma vez que os dados trariam uma maior visão acerca dos aspectos ambientais da 

área. Assim, para a Área de Influência Direta (AID) considerou-se um raio de 1Km 

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

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

sonora, entre outros impactos advindos da obra.  

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

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

em termos paisagísticos, ruído e eventuais odores e material particulado. Neste 

entorno a presença humana é quase inexistente.  

• Área Diretamente Afetada (ADA) 
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A Área Diretamente Afetada é considerada aquela onde ocorrerá a intervenção do 

empreendimento, ou seja, em que será realizada a implantação do aterro que irá 

favorecer as localidades circunvizinhas. Enfatizando que todas as modificações do 

ambiente estão previstas em projeto. 

Considerou-se neste estudo que a Área Diretamente o perímetro corresponde aos 

5,2058 hectares do Aterro Sanitário de Quipapá. Ainda, foi considerada como área 

diretamente afetada (ADA), os locais de implantação do canteiro de obras, áreas de 

bota-fora e áreas de exploração mineral.  

Desta maneira, os impactos negativos gerados ocorrerão de forma mínima (para 

detalhes vide o Diagnóstico), contudo, todos passíveis de mitigação. 

 

 

7 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

7.1. Meio Físico 

7.1.1. Clima e condições meteorológicas 

A região nordeste apresenta a maior complexidade climática do Brasil, os principais 

fatores responsáveis por esta característica são o posicionamento geográfico em 

relação aos diversos sistemas de circulação atmosférica, latitude, relevo e a 

continentalidade, conferindo uma heterogeneidade climática a região.  

• Área de Influência Indireta 

A região do empreendimento está inserida na Zona da Mata Sul localizada na 

porção sudeste do Estado. As principais características climáticas da região são: 

altas taxas de radiação solar, de nebulosidade e de umidade relativa do ar. 
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Levando em consideração a classificação de Köppen, o clima da região pode ser 

definido como tropical úmido (Ams’), com chuvas de outono a inverno e médias 

pluviométricas anuais entre 1.000 e 2.200mm. Entre março e junho estão os meses 

de maior precipitação e os meses mais secos são entre outubro e dezembro. Pela 

classificação bioclimática de Gaussen, que leva em consideração também as 

paisagens fitogeográficas, o clima é o 3d e, de acordo com a classificação de 

Thornthwaite, B2SA’a’, isto é, úmido megatérmico com pouca ou nenhuma 

deficiência hídrica. 

• Área de Influência Direta 

Condições climatológicas médias 

O município de Quipapá apresenta verões longos, quentes e de quase encoberto, os 

invernos são curtos, agradáveis, abafados, com precipitação e ventos fortes e pouca 

nebulosidade. 

A temperatura ao longo do ano varia entre 17 °C a 31°C, são raras temperaturas 

inferiores a 15°C ou superiores a 34°C. 

A estação quente tem, duração de cerca de cinco meses entre novembro e abril, a 

temperatura média diária acima de 30° C.  A estação mais amena dura cerca de três 

meses entre julho e setembro, apresentando temperaturas médias diárias abaixo de 

26°C (Figura 17, 18 e 19). 
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Figura 17.Resumo meteorológico. Fonte: Weather Spark. 

 

Figura 18. Temperaturas máximas e mínimas médias. Fonte: Weather Spark. 
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Figura 19. Clima característico de Quipapá durante o ano. Fonte: Weather Spark. 

 

 

Precipitação 

As maiores taxas de precipitação ocorrem entre os meses de março a agosto, já a 

estação seca ocorre entre os meses de setembro a fevereiro. No periodo de chuvas, 

a média da acumulação total é de 12 milímetros (Figura 20).  
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Figura 20. Chuva mensal média. Fonte: Weather Spark. 

Insolação 

A duração do dia no municipio não apresenta variação significativa ao longo do ano, 

com variação média de 38 minutos para mais ou para menos. 

Ventos 

Para analise dos ventos em uma região especifica deve-se levar em consideração 

que a sensação de vento em um local especifico depende da topografia local e 

outros fatores. Além disso, é preciso observar as variações na velocidade e direção 

dos ventos,  que ocilam muito mais em instantes do que as médias horárias.  

No município de Quipapá as médias de velocidade horária dos ventos passa por 

pequenas variações sazonais (Figura 21). 
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Figura 21. Velocidade média do vento. Fonte: Weather Spark. 

 

O município de Quipapá apresenta direções de vento com orientação leste 

predominante durante todo o ano (Figura 22). 

 

Figura 22. Direção do vento. Fonte: Weather Spark. 
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7.1.2. Geotecnia 

Foram realizados estudos na ADA por meio de sondagens e percussão de simples 

reconhecimento tipo “SPT” com a finalidade de caracterizar os horizontes 

geoecológicos da área e identificar o suporte da mesma, utilizando as normas e 

especificações vigentes neste território, a ABNT. 

Pelo método da sondagem SPT não foi constatada a impenetrabilidade ao 

amostrados SPT ao atingir um horizonte compatível com o suporte desejado, foi 

paralisada a penetração, onde a mesma se apresenta com um bom suporte, o 

estudo na integra encontra-se no Anexo 7. 

A sondagem realizada até 8 m de profundidade não encontrou água, não sendo 

assim possível realizar as análises para água subterrânea, como pode ser 

observado no laudo de sondagem para esta finalidade (Anexo 7). 

 

7.1.3. Recursos Hídricos 

a) Recursos Hídricos Superficiais  

O município de Quipapá está inserido na área de domínio de duas bacias 

hidrográficas, as dos Rios Una e Mundaú, com predominância do primeiro. Além dos 

subafluentes principais, o Rio da Embiribeira e os Riachos Barra do Boi, da Areia, 

das Paixões e Duas Barras. Quase todos os seus afluentes e subafluentes são 

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

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

rural. 

A região da implantação do empreendimento é afetada pelo rio Pirangi, principal 

afluente do rio Una, encontrado na área (Figura 23). O rio Pirangi é encontrado na 
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região do empreendimento bordejando a AID nas proximidades da PE 177 e da 

BR104. 

 

 

Figura 23. Visão regional do rio Pirangi. Autor: Bruno Freires. Data: 23/03/2021. 

O sub afluente do rio Pirangi, que se apresenta como fonte principal para uso das 

moradias da região do empreendimento, é chamado de rio Gravatá, segundo 

informações dos moradores. Não há informações disponíveis sobre esse rio, a 

análise de campo mostra que rio apresenta feição meandrante (Figura 24). 
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Figura 24. Meandros do rio Gravatá. A. vista superior, B. visão normal. Autor: Bruno Freires. Data: 23/03/2021. 

Os moradores utilizam as águas para abastecimento próprio devido à falta de água 

tratada e devidamente encanada. Além disso, foi encontrado um açude (Figura 25) o 

qual é usado com principal fonte de água para agricultura e uso doméstico.  

 

Figura 25. Imagens de campo. A - Açude na AII e B - Rio Gravatá, lado esquerdo do açude. Autor: Bruno Freires. 

Data: 23/03/2021. 

A análise laboratorial das águas superficiais conforme a CONAMA nº 274/2000 

aponta resultados dentro dos parâmetros para coliformes a 45°C e Escherichia coli. 

Os resultados desta e pra a CONAMA n°357/2005 encontram-se no Anexo 8.  

A B 

A B 
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Os recursos hídricos submersões, de acordo com estudo elencado item a cima, as 

sondagens chegaram a 8 metros de profundidade e não encontraram água, não 

sendo possível, portanto, a realização da análise. 

7.2. Meio Biótico 

O diagnóstico ambiental da área avaliada visa subsidiar eventuais medidas 

mitigadoras a serem implementadas durante a regeneração natural da área 

avaliada. 

Quando nos referimos ao meio biótico, visamos caracterizar o ambiente da área de 

estudo, realizando um levantamento da biota ocorrente da área, identificando a 

ocorrência de espécies nativas ou exóticas, endêmicas ou de distribuição mais 

ampla. 

 

7.2.1. Ecossistema Terrestre 

• Flora Terrestre 

A Mata Atlântica compreende uma das maiores florestas tropicais da América, 

abrangendo áreas do Brasil, Argentina (Misiones) e Leste do Paraguai, onde no 

Brasil abrange desde o Ceará ao Rio Grande do Sul. Possui uma grande extensão 

latitudinal (3ºS-30ºS), altitude que varia desde o nível do mar a mais de 2.700 m, 

pluviosidade anual que pode chegar a cerca de 4.000 mm ao ano, e distintos tipos 

de vegetações, desde Florestas Ombrófilas Densas a Restingas e Mangues 

(CÂMARA, 2005; RIBEIRO et al., 2009).  

Considerada um dos 34 hotspots de biodiversidade do mundo, estima-se que resta 

apenas entre 7-12% de sua área original, com estimadas 20.000 espécies de 

plantas, das quais, 8.000 (40%) seriam endêmicas dessa região (MYERS et al., 

2000; MITTERMEIER et al., 2004; RIBEIRO et al., 2009). Segundo o Brazil Flora 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 105 

 

 

Group-BFG (2015), a Mata Atlântica Brasileira possui 15.001 espécies de 

angiospermas registradas, das quais 7.432 são endêmicas, o que representa quase 

50% das espécies de angiospermas encontradas neste domínio. Além disso, 

aproximadamente 10% das espécies que ocorrem na Mata Atlântica são 

consideradas ameaçadas de extinção (MARTINELLI et al., 2013). 

A Mata Atlântica Pernambucana abrangia originalmente 17% do total de sua área, e 

hoje estima-se que restam apenas 9,7% em áreas remanescentes (Fundação SOS 

Mata Atlântica & INPE 2014), apesar de estimativas mais pessimistas de 

aproximadamente 2%, como apontado por Ranta et al. (1998) para o sul do estado. 

Devido a esses números bastante pessimistas, a região apresenta elevada 

diversidade (CAVALCANTI, 2012; ALVES et al., 2013; MELO et al., 2016), além de 

novas espécies descritas nos últimos anos (BFG 2015). 

A área remanescente de Mata Atlântica foi resultado de um longo processo de 

degradação, dentre eles podemos citar a monocultura da cana-de-açúcar e 

especulação mobiliária, porém outros fatores como a monocultura de cacau, do café 

e a pecuária também contribuíram com a degradação deste domínio em outros 

estados do Brasil (GALINDO-LEAL; CÂMARA 2005). Áreas de monocultura da cana-

de-açúcar geralmente possuem fragmentos de Mata Atlântica, que frequentemente 

estão localizados em topos de morros e inseridos numa matriz de cana-de-açúcar, 

por muitas vezes isolados uns dos outros (LINS E SILVA; RODAL, 2013).  

Diante deste panorama, a instalação de empreendimentos, independentemente de 

sua área a ser edificada e sua categoria de influência com relação a distância do 

empreendimento, de uma forma ou de outra, pode provocar perdas irreparáveis ao 

meio ambiente. Com isso, fazem-se necessários diagnósticos ambientais a fim de 

avaliar possíveis perdas biológicas e sugerir medidas que possam mitigar e/ou 
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minimizar, atenuar ou reverter esses impactos previstos à vegetação e fauna de 

áreas de intervenção dos empreendimentos. 

 

• METODOLOGIA - FLORA 

Área de Estudo 

Localizada no município de Quipapá, a cerca de 200 km de Recife, os 

remanescentes florestais encontrados nas áreas de influência mais externas ao 

empreendimento são classificados como Floresta Estacional Semidecídua de Terras 

Baixas, segundo IBGE (2012). As Florestas Estacionais Semidecíduas são 

caracterizadas possuírem duas estações pluviométricas bem definidas, além da 

presença de elementos como a Paubrasilia echinata na vegetação (VELOSO et al., 

1991; CAMPANILI; SCHAFFER, 2010). Entretanto, na região estudada não foram 

encontrados indivíduos pertencentes a esta espécie que é bastante característica da 

Mata Atlântica. 

• Florística 

A caracterização da vegetação ocorreu nas áreas de influência do empreendimento 

que se localizada no município de Quipapá, estado de Pernambuco, cuja avaliação 

foi realizada em março de 2021. Vale mencionar que a área de estudo está próxima 

a uma matriz urbanizada completamente descaracterizada e com relativo tráfego de 

veículos.  

Para a elaboração deste estudo, duas etapas foram estabelecidas com a finalidade 

de fornecer maiores informações acerca do tipo de ecossistema na Área 

Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID). A primeira etapa 

consistiu no levantamento de dados secundários através de bibliografia 
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especializada. A consulta bibliográfica foi feita enfocando literaturas, artigos 

científicos, monografias, dissertações e teses, além de buscas em sites 

especializados (no âmbito das ciências ambientais), buscando cobrir todas as 

referências sobre a ocorrência de espécies botânicas ecossistema de Mata Atlântica 

para as Áreas de influência do empreendimento. 

A segunda etapa consistiu na coleta de dados botânicos in loco, no qual através de 

caminhada aleatória na ADA e AID, foram realizados registros fotográficos das 

espécies e paisagem e anotações gerais em campo (Figura 26), no qual se buscou 

avaliar o grau de antropização em que se encontram as áreas. Todas as fotografias 

e localidades foram georreferenciadas, cujas coordenadas se encontram em WGS 

(24L). Além disso, será possível apontar quais possíveis impactos serão previstos 

aos fragmentos encontrados na AID e sugerir medidas de mitigação direcionadas, se 

necessário. Este tipo de coleta de dados consiste em registrar todas as espécies 

férteis tanto das áreas de remanescentes como em áreas aberta e 

descaracterizadas pelo efeito da antropização, cujos táxons podem estar se 

regenerando naturalmente, bem como o nível de cobertura do solo por plantas 

gramíneas e herbáceas.  

 

Figura 26. Visão geral da metodologia para avaliação da vegetação. A- Caminhada aleatória; B- Anotações 

gerais em campo, próximo as coordenadas 24L – 825323/ 9023202. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 
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A classificação botânica das famílias encontradas neste trabalho seguiu o sistema 

de classificação do Angiosperm Phylogeny Group IV (2016). A autoria das espécies 

seguiu o Brazil Flora Group (BFG, 2015) e o The Plant List (2016). Dentro do 

possível, foram feitos registros fotográficos das espécies encontradas nas áreas, 

assim como no entorno das mesmas.  

De maneira geral, os pequenos fragmentos florestais da Área de Influência Direta-

AID foram classificados como do tipo Floresta Ombrófila de Terras Baixas, no qual 

recebeu a denominação genérica de Mata Atlântica. Já para a elaboração da 

caracterização dos estágios sucessionais, a classificação adotada seguiu a 

Resolução Conjunta SMA/IBAMA n° 01/1994. As demais localidades não receberam 

denominação de ambiente por serem áreas cultivadas e/ou de pastagem. 

Entretanto, as mesmas estão contidas no Domínio Atlântico. 

Ainda com relação à descrição dos estágios sucessionais da vegetação, vale 

salientar que para descrevê-los foram adotados alguns parâmetros dispostos na 

Resolução CONAMA n°01 de 31/03/1994, tais como: características topográficas do 

terreno, altura média das árvores, presença ou não de dossel, presença e altura de 

sub-bosque, presença e altura do estrato inferior, estado de conservação da área, 

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

espécies arbóreas e presença ou não de plantas invasoras. Estes parâmetros são 

utilizados também estão de acordo com a Lei n° 11.428 de 22/12/2006, sendo esta 

pertinente à Mata Atlântica. 

A descrição geral tipologias identificadas neste estudo, bem como do status de 

conservação das paisagens registradas da ADA e AID encontram-se indicadas na 

Quadro 6 e no mapa de vegetação (Figura 27; Anexo 9) com as respectivas 

coordenadas geográficas. 
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Quadro 6. Localização das tipologias observadas na área de estudo visitadas. 

CÓDIGO/ 

ÁREA DE 

ESTUDO 

COORDENDAS TIPO VEGETACIONAL/STATUS DE CONSERVAÇÃO 

F1/ AID 825554/9022583 
Mata Atlântica/Antropizada com pomar de cajueiro e árvores 

de sabiazeira (Mimosa caesalpiniifolia). 

F2/ AID 824857/9022624 
Mata Atlântica/Fragmento florestal antropizado com árvores 

isoladas e plantação de banana em seu interior.  

F3/ AID 825323/9023202 
Mata Atlântica/Fragmento florestal antropizado com árvores 

espaçadas próximo a Mata Ciliar degradada. 

F4/ AID 825488/9022071 
Mata Atlântica/ campo aberto com forte antropização e sem 

cobertura vegetal contínua. 

F5/ AID 824423/9022541 
Mata Atlântica/ área descampada fortemente antropizada com 

indícios de queimadas. 

F6/ AID 824640/9023121 
Mata Atlântica/ Vegetação antropizada composta por 

sabiazeira (Mimosa caesalpiniifolia). 

1/ ADA 855249/9022723 
Campo/ área sem cobertura vegetal com árvores isoladas de 

plantas ruderais. 

2/ ADA 825230/9022607 
Campo / área sem cobertura vegetal com árvores isoladas de 

plantas ruderais. 

Fonte: K. Pinheiro, 2021. 
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Figura 27. Mapa temático genérico com as fitofisionomias visitadas na ADA e AID. Fonte: Googel Earth 

adaptado. 

Além disso, foi avaliado o estado de conservação dos habitats, por meio da análise 

dos parâmetros da vegetação, tais como a presença de exemplares arbóreos no 

meio de locais que porventura apresentassem degradação como áreas de 

pastagem, a perda de alguns dos componentes estruturais da vegetação (como o 

estrato herbáceo ou arbustivo), ocorrência de espécies invasoras, corte raso, corte 

seletivo, bosqueamento, presença de sinais de gado, sinais de queimadas e pontos 

de erosão, que estivessem descritos nos materiais bibliográficos analisados. 

Com base nos dados coletados em campo foi gerada uma Lista Florística, cujo 

quadro elenca as espécies vegetais encontradas na área de estudo, na qual na 

primeira coluna encontram-se distribuídas as famílias das espécies vegetais 

angiospérmicas. Na segunda coluna as espécies sendo estas agrupadas de acordo 
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com o sistema de classificação mais atual (THE ANGIOSPERM PHYLOGENY 

GROUP, 2016). Na terceira coluna encontram-se os nomes populares obtidos 

através de consultas bibliográficas. Na quarta coluna apresentados os hábitos dos 

vegetais (Árvore, Arbusto, Subarbusto, Epífita, Erva e Trepadeira). Na quinta coluna 

a distribuição geográfica das espécies (Ampla, Restrita, Disjunta, Endêmica ou 

Rara), na sexta é citada as origens (nativa ou exótica) com base na Flora do Brasil 

(FLORA DO BRASIL, 2020 em construção); a sétima coluna demonstra o grau de 

ameaça de extinção das espécies (com ou sem ameaça e o grau), a oitava coluna 

elenca os usos e potencial econômico, e por fim, a nona coluna diz respeito a qual 

área de influência os táxons foram coletados (ADA e/ou AID). 

Para observar a origem e distribuição das plantas nos ecossistemas foram 

consultados sites específicos para botânica, através do Jardim botânico do Rio de 

Janeiro que congrega a lista de plantas brasileiras, Flora do Brasil (2020 em 

construção) (http://www.floradobrasil.jbrj.gov.br/2020). Quando necessário, 

consultaram-se os sites do Missouri Botanical Garden (http://www.mobot.org.) dos 

Estados Unidos e do International Plant Names Index, (http:// www.ipni.org.) site 

botânico europeu. 

Avaliação das espécies quanto à ameaça, origem, distribuição, endemismo e 

raridade. 

Para avaliar a importância das áreas estudadas, em termos de força legal, a 

listagem final das espécies foi comparada com a Lista Oficial Nacional de Espécies 

da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção com base na PORTARIA MMA Nº 443, 

DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 (http://www.mma.gov.br) que inclue o status de 

diferentes espécies considerando as distintas categorias de ameaça. Porém, a título 

de informação ecológica, também foi consultada a Flora do Brasil (2020 em 

construção) para o status de ameaça de extinção. 
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Quanto à origem (nativa ou exótica) e a distribuição de espécies (ampla, endêmicas, 

restritas, disjuntas e raras) foram consultados Flora do Brasil (2020 em construção); 

quanto ao endemismo no Domínio Atlântico utilizou-se Flora do Brasil (2020 em 

construção) e Zappi et al. (2011); e quanto à raridade das espécies no país foi 

realizada a consulta nos estudos de Giulietti et al. (2009).  

Quanto ao potencial ecológico e econômico das espécies vegetais 

encontradas na área de estudo 

Com base nos conhecimentos populares e científicos, diversos são os usos das 

plantas pelas comunidades locais, de onde são extraídos os mais diversos recursos 

como potencial madeireiro, medicinal, ornamental, alimentício e forrageiro, além de 

tantos outros usos que as plantas apresentam como legado de um vasto 

conhecimento acumulado e transmitido de geração a geração. Desta forma, a 

importância econômica foi consultada a través dos tratados de Sampaio e Gamarra-

Rojas, (2002) e Maia, (2004). 

CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREA DE INFLUÊNCIA - FLORA 

• Área de Influência Indireta – AII (FLORA) 

De acordo com Andrade-Lima (2007), Pernambuco apresenta diferentes zonas 

Fitogeográficas, sendo a Litoral, Zona da Mata, Caatinga e Savanas. Conforme o 

autor, estas regiões apresentam fortes mudanças na vegetação, uma vez que o 

estado apresenta um gradiente de relevo no sentido Leste-Oeste, e 

consequentemente, vários fatores abióticos como temperatura, salinidade, solo, 

pluviosidade, entre outros, faz com que ocorra uma elevada heterogeneidade de 

ambientes.  
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Com relação à heterogeneidade de ambientes, Antogiovanni et al. (2018) afirma que 

mesmo dentro de um Domínio Fitogeográfico, existem mudanças no que tange a 

flora e vegetação provocada pelas variações dos fatores abióticos. Desta forma, as 

sinúsias encontradas dentro de um mesmo ambiente podem ser observadas para 

um mesmo tipo vegetacional. Assim, Andrade-Lima (1981) indica que os tipos de 

vegetação conhecidos como biomas na verdade são Domínios Fitogerográficos. 

Dentre estas zonas fitogeográficas o município de Quipapá se localiza na Zona da 

Mata, ao sul do estado de Pernambuco. Sua vegetação é predominantemente 

pertencente ao Domínio Atlântico, conhecida popularmente como Mata Atlântica, 

onde em outrora se mostrava mais conservada. Ao longo dos anos diversos 

impactos ambientais foram gerados provenientes da antropização em diversas 

magnitudes.  

Quipapá se encontra inserido neste contexto de extrema degradação em função dos 

impactos causados principalmente pelo ciclo da cana-de-açúcar, e assim, a 

vegetação encontra-se extremamente fragmentada. É possível observar uma 

vegetação depauperada composta por plantas ruderais e sem valor 

conservacionista. O município encontra-se numa matriz antropizada tanto pelo 

centro urbano como pelos efeitos da fragmentação da Mata Atlântica.  

Desta forma, a flora local apresenta plantas generalistas, bem como exóticas e 

frutíferas distribuídas nas matrizes urbana e de cana-de-açúcar. Segundo Andrade-

Lima (2007), dentro da Zona da Mata ainda se encontram outras subdivisões, a qual 

o município de Quipapá está inserido. Esta subdivisão ocorre em função das 

variações de umidade, permeabilidade do solo e altitude, onde se dividem em mata 

úmida, mata serrana e mata seca, sendo esta última mais relacionada à transição da 

Mata Atlântica para a Caatinga.  
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Dentre alguns municípios, Quipapá se encontra localizado na mata úmida e tem 

como predominância espécies arbóreas do elevado valor madeireiro, o que 

contribuiu no passado para a aceleração da fragmentação de remanescentes 

vegetais (ALVES et a., 2013). Algumas espécies pertencentes a Fabaceae são mais 

frequentes, visto que esta é uma das maiores famílias botânicas, tais como: 

Bowdichia virgilioides, Swartzia pickelii, lnga flagelliformis, Parkia pendula, 

Hymenaea rubriflora, Stryphnodendron pulcherrimum, Albizia pedicellaris. Para 

Anacardiaceae, família de grande diversidade em diversos ecossistemas, a espécie 

de maior ocorrência é a Tapirira guianensis (pau-pombo). Lecythidaceae é outra 

família botânica que também apresenta grande representatividade na Mata Atlântica 

e na região de Quipapá com as espécies: Lecythis pisonis, Eschweilera ovata. 

Outras famílias como Simaroubaceae e Burseraceae também são encontradas com 

as espécies em maior frequência como: Simarouba amara e Protium heptaphyllum. 

Em conformidade com o cenário geral das condições ecológicas da Mata Atlântica, a 

AII do empreendimento apresenta forte antropização em função das diversas 

atividades humanas, o que continua a causar a fragmentação de habitats. 

• Área de Influência Direta – AID (FLORA) 

Para esta área de influência foram estabelecidos pontos de amostragem para 

coletas de dados, onde as fitofisionomias estão indicadas anteriormente no Quadro 

6, cujas áreas se mostram extremamente impactadas devido aos vilarejos 

existentes. 

A AID do empreendimento se encontra inserido no contexto da Floresta Atlântica 

Pernambucana de terras baixas. Esse pressuposto é fundamental para compreender 

as características da flora e todo o contexto da biocenose encontrada em todas as 

escalas de influência do empreendimento. Essa porção da Floresta Atlântica se 

caracteriza pelo relevo pouco acidentado, que chega ao máximo a elevações de 
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100m de altitude e ocupa, principalmente, a região costeira (VELOSO et al., 1991, 

ALVES-ARAÚJO et al. 2008). 

Nos pontos de coleta F1, F2 e F3 podem ser observadas diferentes tipologias de 

paisagem e vegetação de aparente cobertura vegetal contínua, entretanto, com nível 

de degradação avançado. De maneira geral, as áreas apresentam uma composição 

florística característica de Mata Atlântica secundária, cujas espécies são 

classificadas como pioneiras e em poucos casos exóticas (FORZZA et al., 2016).  

Em F1 a vegetação apresenta uma aparente cobertura vegetal contínua, entretanto, 

trata-se de uma monocultura de caju (Anacardium occidentale) com indivíduos 

isolados de outras espécies distribuídos em meio a plantação (Figura 28). A 

vegetação é descontínua com árvores espaçadas umas das outras, onde as 

espécies predominantes nesta localidade são sabiazeira (Mimosa caesalpiniifolia) e 

sucupira (Bowdichia virgilioides) que são espécies que atingem grandes portes e 

com copas frondosas ao longo do ano. Desta forma, o fragmento observado no 

entorno em F 1 não abriga aspectos conservacionistas, uma vez que estas espécies 

são classificadas como generalistas. 
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Figura 28. Visão geral de F1, próximo as coordenadas 24L- 825554/9022583. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 

23/03/2021. 

Em F2 pode-se observar um fragmento florestal de cobertura contínua e mais 

adensada, na qual se encontra numa região de grande declividade no terreno. Nesta 

mancha de vegetação as espécies registradas também são generalistas e frutíferas, 

não apresentando aspecto conservacionista.  

Foram encontradas ainda plantações de bananeira (Musa paradisiaca), que é uma 

espécie exótica, no interior deste fragmento (Figura 29). Vale salientar que as 

espécies exóticas são danosas a vegetação nativa e se propagam rapidamente 

causando diversos impactos ambientais negativos (MORO et al., 2012). Além disso, 

as espécies exóticas por competirem diretamente e de forma mais eficiente com a 

plantas nativas pelos recursos naturais (MORO et al., 2012), provocando assim a 

redução na riqueza de espécies local. Entretanto, as análises realizadas in loco 

permitem afirmar que se trata com um fragmento extremamente antropizado, e que 

além de bananeira, a espécie arbórea dominante é a jenipapo (Genipa americana).  
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Figura 29. Visão geral de F2, próximo as coordenadas 24L- 824857/9022624. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 

23/03/2021. 

Em F3 também pode ser visto outro fragmento florestal isolado e inserido numa 

matriz de pastagem (Figura 30-A). Neste fragmento é observada no estrato arbóreo 

a predominância de espécies pioneiras como embaúba (Cecropia pachystachya), 

pau-pombo (Tapirira guianensis) e imbiridiba (Terminalia tetraphylla) (ALVES et al., 

2013). Mesmo no interior do fragmento estes táxons são bastante representativos 

em quantidade o que indica que o fragmento sofre o intenso efeito de borda e baixa 

riqueza de espécies conservacionistas (RODRIGUES; NASCIMENTO, 2006). Para o 

estrato arbustivo a espécies mais abundante é a Croton urticifolius (velame), no qual 

é considerada também como típica de sub-bosque em áreas antropizadas (Figura 

30-B). 
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Figura 30. Visão geral de F3. A- Fragmento florestal na matriz de pastagem. B- Espécie de velame (Croton 

urticifolius), próximo as coordenadas 24L- 825323/9023202. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

Os demais pontos de amostragem (F4, F5 e F6) apresentaram fitofisionomia 

similares, onde as áreas são descampadas e impactadas com árvores isoladas 

geralmente de espécies frutíferas (Figura 31-A e B). A espécie arbórea 

predominante foi a sabiazeira (C. caesalpiniifolia), principalmente em F6, uma vez 

que ela é bastante utilizada na confecção de cerca viva na área de estudo. Este 

táxon apresenta uma alta capacidade de reprodução por estacas, e desta forma, as 

fitofisionomias em geral apresentam esta espécie como dominante. Observou-se 

ainda que em F5 há indícios que a vegetação sofreu queimadas recentemente, onde 

a cobertura vegetação nativa que ali existia deu origem a uma área destinada a 

pastagem e a predominância atualmente é de um estrato herbáceo ruderal com 

poucas árvores isoladas de sabiazeira. 

A B 
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Figura 31. Visão geral das paisagens em F5 e F6. A- Área com indícios de queimada, nas coordenadas 24L- 

824423/9022541; B- Área com vegetação composta por sabiazeira, próximo as coordenadas 24L- 

824640/9023121. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

• Área Diretamente Afetada – ADA 

A ADA do empreendimento se encontra num estágio de degradação ainda maior 

que as suas áreas de entorno. Esta localidade se encontra profundamente 

descaracterizada, onde a fitofisionomia é do tipo herbácea aberta com árvores 

isoladas (Figura 32-A e B). O estrato herbáceo é composto por gramíneas exóticas e 

ruderais corroborando ao seu uso que é destinado a pastagem (Figura 32-C). 

De maneira geral a vegetação da ADA está depauperada com outros impactos 

encontrados além da pastagem, com a remoção das árvores isoladas através do 

corte seletivo (Figura 32-D). Mesmo com os indícios de corte seletivo o fato de a 

área ser destinada ao pasto já reduziu significativamente sua riqueza de espécies, 

não apresentando, portanto, nenhum indicativo de conservação local. A presença do 

empreendimento nesta área não irá trazer impactos à vegetação além dos que já 

foram vistos durante a análise em campo. As poucas árvores encontradas são de 

plantas pioneiras como Guazuma ulmifolia (mutamba), Vitex polygama, Mimosa 

caesalpiniifolia (sabiazeira) e Syzygium cumini (azeitona-preta), sendo esta última 

A B 
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considerada exótica e sua futura remoção é considerada um impacto positivo no que 

tange a flora. 

Considerando as características do empreendimento e o fato dessa área estar 

depauperada, espera-se que o impacto da obra em todas nas suas fases não afete 

processos ecológicos da vegetação, nem altere a composição de espécies e nem 

traga impactos em nível global ou local para populações de plantas.  

 

Figura 32. Visão geral da paisagem da ADA. A e B - Fitofisionomia da ADA; C- Área de pastagem; D- Corte 

seletivo encontrado na ADA, imagens nas coordenadas 24L - 855249/9022723. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 

23/03/2021. 

 

A B 

C D 
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• RESULTADOS E DISCUSSÃO – FLORA 

Os resultados aqui apresentados serão descritos de forma única para a ADA e AID, 

uma vez que pertencem a mesma matriz de antropização, na qual a ADA ainda se 

mostra ainda mais impactada que a AID. Na ADA não foram encontrados tipos 

específicos de vegetação ou particularidades florísticas diferentes dos vistos na AID, 

onde a ADA é meramente uma extensão das áreas antropizadas e descampadas 

também vistas na AID. Desta forma, na ADA foi encontrada uma continuação de 

campo aberto foram vistos na AID. A ocorrência das espécies está indicada de 

acordo com suas respectivas áreas, onde se observam que algumas delas 

ocorreram em ambas as áreas.  

No levantamento florístico foram identificadas na ADA 27 espécies pertencentes 14 

famílias e na AID foram registradas 73 espécies distribuídas em 36 famílias (Figura 

33 e Quadro 7). A área apresentou uma baixa riqueza de espécies, quando 

comparada a outros levantamentos florísticos com vegetação semelhante (ex.: 

RODAL et al., 2005), porém, não registramos espécies epífitas, trepadeiras lenhosas 

e poucas espécies de trepadeiras herbáceas foram observadas, o que acarretou 

diminuição da diversidade. 

 

Figura 33. Gráfico com a riqueza de espécies para a ADA e AID.
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Quadro 7. Famílias e espécies amostradas no levantamento florístico observadas na vegetação ocorrente na ADA e AID, acompanhada de seu nome 

popular, hábito, distribuição, origem e área.  

Família Espécie Nome popular Hábito Distribuição Origem 
Ameaça de 

extinção 
Usos ADA AID 

   
       

Acanthaceae 
Thunbergia alata Bojer ex 
Sims 

amarelinha Trepador Ampla (BR) Exótica 
Sem 

ameaça 
Ornamental  x 

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. cajueiro Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

 Mangifera indica L. mangueira 
Arbóreo Ampla (BR) Exótica 

Sem 
ameaça 

Alimentício  x 

 Schinus terenbinthifolia 
Engl. 

aroeira-da-praia 
Arbóreo Ampla (BR) Nativa 

Sem 
ameaça 

Alimentício  x 

 Spondias mombin L. cajazeiro Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

 Spondias purpurea L. seriguela Arbóreo Ampla (BR) Exótica 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

 Tapirira guianensis Aubl. pau-pombo Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Madeireiro  x 

Annonaceae Annona montana Macfad. pinha-do-brejo Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -   x 

Apocynaceae 
Himatanthus bracteatus (A. 
DC.) Woodson 

banana-de-
papagaio 

Arbóreo 
Restrita (Mata 

Atlântica) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

Ornamental x  

Arecaceae 
Acrocomia intumescens 
Drude 

macaíba Arborescente 
Ampla (Mata 

Atlântica) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

Alimentício  x 

 Cocos nucifera L. coqueiro Arborescente Ampla (NE) Exótica 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

Asteraceae Emilia fosbergii Nicolson - Herbáceo 
Ampla (AM, CA, 

CE, MA) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

Forrageira x  
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Boraginaceae 
Heliotropium elongatum 
(Lehm.) I.M.Johnst. 

fedegoso Herbáceo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -  x x 

Combretaceae 
Terminalia 
tetraphylla(Aubl.) Gere & 
Boatwr. 

imbiridiba Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Madeireiro  x 

Commelinaceae Commelina obliqua Vahl  -  Herbáceo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -  x x 

Convolvulaceae 
Merremia macrocalyx (Ruiz 
& Pav.) O'Donell 

Batatarana, 
Jetirana 

Trepador 
Ampla (AM, CA, 
CE, MA, PAM, 

PAN) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

 -   x 

 Ipomoea asarifolia (Desr.) 
Roem. & Schult. 

salsa-da-praia Trepador Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -   x 

Cucurbitaceae Momordica charantia L. 
 Melão-de-são-

caetano 
Trepador Ampla (BR) Nativa 

Sem 
ameaça 

Alimentício  x 

Cyperaceae 
Cyperus polystachyus 
Rottb. 

 -  Herbáceo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Forrageira  x 

 Eleocharis geniculata (L.) 
Roem. & Schult. 

 -  Herbáceo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Forrageira  x 

 Scleria bracteata Cav. Tiririca Herbáceo 
Ampla (AM, CA, 
CE, MA, PAM, 

PAN) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

Forrageira  x 

Erythroxylaceae 
Erythroxylum 
citrifoliumA.St.-Hil. 

cumixá Arbustivo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -   x 

Euphorbiaceae Croton urticifolius Lam. velame Arbustivo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Medicinal  x 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 124 

 

 

 Euphorbia hyssopifolia L. Quebra-pedra Herbáceo 
Ampla (AM, CA, 
CE, MA, PAM) 

Nativa 
Sem 

ameaça 
Medicinal x x 

 Jatropha gossypiifolia L. Pinhão-roxo Arbustivo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Medicinal  x 

 Manihot esculenta Crantz macaxeira Arbustivo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

Fabaceae 
Centrosema brasilianum 
(L.) Benth. 

- Herbáceo 
Ampla (CA, CE, 

MA) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

 -   x 

 Chamaecrista rotundifolia 
(Pers.) Greene 

 -  Herbáceo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -  x  

 Inga edulis Mart. Ingá-de-metro Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

 Machaerium hirtum (Vell.) 
Stellfeld 

jacarandá-de-
espinho 

Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Ornamental x x 

 Macroptilium lathyroides  
(L.) Urb. 

 -  Trepador Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Forrageira  x 

 Mimosa caesalpiniifolia 
Benth. 

sabiazeira Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Ornamental x x 

 Mimosa pudica L. dormideira Subarbustivo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -   x 

 Mimosa sensitiva L.  -  Trepador Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -   x 

 Senna alata (L.) Roxb.  -  Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 Ornamental  x 
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 Senna obtusifolia (L.) 
H.S.Irwin & Barneby  

 -  Arbustivo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -   x 

 Tephrosia purpurea (L.) 
Pers. 

- Herbáceo Ampla (CA, MA) Nativa 
Sem 

ameaça 
Ornamental x x 

Heliconiaceae Heliconia psitacorum L.f. helicônia Herbáceo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Ornamental  x 

Hypericaceae 
Vismia guianensis (Aubl.) 
Choisy 

lacre Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Ornamental x x 

Lythraceae Cuphea flava Spreng.  -  Herbáceo Disjunta (N e NE) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -  x  

Malpighiaceae Malpighia glabra L. aceroleira Arbóreo Ampla (BR) Exótica 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

Malvaceae Guazuma ulmifolia Lam. mutamba Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Madeireiro x x 

 Hibiscus rosa-sinensis L. papoula Arbustivo Ampla (BR) Exótica 
Sem 

ameaça 
Ornamental  x 

 Pachira aquatica Aubl.  -  Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Madeireiro  x 

 Urena lobata L.  -  Subarbustivo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -   x 

 Waltheria albicans Turcz.  -  Arbustivo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -  x  

Melastomataceae Clidemia hirta (L.) D.Don - Subarbustivo 
Ampla (AM, CA, 

CE, MA) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

 -   x 

 Miconia albicans (Sw.) 
Triana 

Brasa-apagada Arbustivo 
Ampla (AM, CA, 

CE, MA) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

 -  x  

Moraceae 
Artocarpus heterophyllus 
Lam. 

jaqueira Arbóreo Ampla (BR) Exótica 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 
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Musaceae Musa paradisiaca L. Banana Arborescente Ampla (BR) Exótica 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

Myrtaceae Eugenia uniflora L. pintangueira 
Arbóreo 

Ampla (Sudeste) Nativa 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

 Psidium guajava L. goiabeira 
Arbóreo 

Ampla (BR) Exótica 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

 Psidium guineense Sw. Araçá Arbustivo 
Ampla (AM, CA, 

CE, MA) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

Alimentício x  

 Syzygium cumini (L.) 
Skeels 

Azeitona-roxa Arbóreo 
Ampla (AM, CE, 

MA, PAN) 
Exótica 

Sem 
ameaça 

Alimentício x x 

Passifloraceae Passiflora cincinnata Mast. 
maracujá-do-

mato 
Trepador Ampla (BR) Nativa 

Sem 
ameaça 

Forrageira x  

Piperaceae Piper arboreum Aubl.  -  Arbustivo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -   x 

Poaceae Aristida longifolia Trin. capim Herbáceo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Forrageira x  

 Chloris barbata Sw. - Herbáceo 
Ampla (CA, CE, 

MA) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

Forrageira x  

 Eragrotis ciliaris (L.) R.Br.  capim Herbáceo Ampla (BR) Exótica 
Sem 

ameaça 
Forrageira x  

 Paspalum millegrana 
Schrad. ex Schult. 

alpiste Herbáceo Ampla (BR) Exótica 
Sem 

ameaça 
Forrageira  x 

 Zea mays L. milho Herbáceo Ampla (BR) Exótica 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

Polygonaceae Coccoloba uvifera L. uva-da-praia Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Ornamental x  

Rubiaceae 
Borreria verticillata (L.) 
G.Mey. 

 -  Herbáceo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -  x  
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 Genipa americana L. Genipapo Arbustivo 
Ampla (AM, CA, 
CE, MA, PAN) 

Nativa 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

 Richardia grandiflora 
(Cham. & Schltdl.) Steud. 

- Subarbustivo 
Ampla (CA, CE, 

MA, PAM) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

 -  x  

Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck laranjeira Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Alimentício  x 

Sapindaceae Paullinia trogonia Vell. cipó-timbó Trepador Ampla (NE, SE, N) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -   x 

Solanaceae Solanum maniculatum L. Jurubeba Arbustivo 
Ampla (NE, SE, 

CO) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

 -   x 

Turneraceae Turnera subulata Sm. piriqueta Herbáceo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Ornamental 

x  

Urticaceae 
Cecropia pachystachya  
Trécul 

Embaúba Arbóreo 
Ampla (AM, CA, 
CE, MA, PAN) 

Nativa 
Sem 

ameaça 
Forrageira 

 x 

Verbenaceae Lantana camara L. Chumbinho Herbáceo 
Ampla (AM, CE, 

MA, PAN) 
Nativa 

Sem 
ameaça 

Ornamental 
x x 

 Vitex polygama Cham.  -  Arbóreo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
 -  

x  

Violaceae 
Pombalia calceolaria (L.) 
Paula-Souza 

 -  Herbáceo Ampla (BR) Nativa 
Sem 

ameaça 
Ornamental 

x  

Legenda: - = Sem informação. 
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A família de maior riqueza na área de estudo foi Fabaceae, com 11 táxons, seguida 

pelas famílias Anacardiaceae com seis espécies cada, Poaceae e Malvaceae 

totalizaram cinco espécies cada família botânica (Figura 34). Em função de a área 

ser destinada ao pasto, bem como há presença de lavouras e plantações, Poaceae 

surgiu como uma das famílias de maior riqueza, entretanto, este valor de espécies à 

família se deve aos campos abertos antropizados e plantações de milho (Zea mays; 

Figura 35). 

 

Figura 34. Gráfico com a listagem das famílias com maior número de espécies encontradas. 
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Figura 35. Plantação de milho em uma área da AID (seta vermelha), nas coordenadas 24L – 824330/ 9022794. 

Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

Ainda com relação a Fabaceae ter apresentado a maior riqueza, este resultado é 

bastante comum, pois a família geralmente está dentre as mais ricas em número de 

espécies em levantamentos florísticos da Mata Atlântica pernambucana.  

Levantamentos florísticos em áreas com a mesma vegetação da nossa área de 

estudo, possuem Fabaceae como a família ou uma das mais ricas em número de 

espécies (RODAL et al., 2005; CAVALCANTI, 2012; ALVES et al., 2013). O mesmo 

se repete para as demais famílias, no qual, Anacardiaceae e Malvaceae, por 

exemplo, são famílias bem representadas também nesses levantamentos (RODAL 

et al., 2005; ALVES et al., 2013). 

Quando falamos em número de gêneros, Fabaceae também emerge como a família 

mais rica em número de gêneros, com oito, sendo: Centrosema, Chamaecrista, Inga, 

Machaerium, Macroptilium, Mimosa, Senna e Tephrosia. Anacardiaceae e 

Malvaceae registraram com cinco gêneros, contudo, em função da forte 

antropização nem todos os gêneros são nativos.  Para Anacardiaceae os gêneros 

nativos são: Anacardium, Schinus, Spondias e Tapirira e compõe uma flora frutífera 

que tem ocorrência e fazem parte do contexto da Mata Atlântica (RODAL et al., 

2005; ALVES et al., 2013). 
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Dentre as espécies encontradas no levantamento florístico, 34% delas apresentaram 

o hábito arbóreo, sendo este hábito o mais representativo quando comparado aos 

demais (Figura 36). Em seguida, o hábito herbáceo está representado por 29% das 

espécies. Os arbustos e subarbustos estiveram representadas por 16% e 6%, 

respectivamente, cuja ocorrência foi maior para as espécies Erythroxylum citrifolium 

e Miconia albicans (Figura 37-C e D). As trepadeiras registraram 11% da 

amostragem, sendo este percentual baixo, porém, em concordância com a condição 

antropizada local. Esta composição é compatível com outros estudos florísticos, 

onde o componente arbóreo é bem representativo na Mata Atlântica (RODAL et al., 

2005; ALVES et al., 2013; MELO et al., 2016), contudo, este registro se deve mais a 

composição da AID, uma vez que a ADA é composta por um campo herbáceo.  

 

Figura 36. Gráfico apresentando a porcentagem dos hábitos encontrados. 

As plantas epífitas não foram encontradas em ambas as áreas, pois este hábito é 

bastante sensível as mudanças antrópicas da paisagem como nas áreas de estudo 

(PESSOA; ALVES, 2015). Este grupo de plantas necessita de um micro-habitat mais 

específico para se estabelecerem, como baixa luminosidade e umidade mais 

elevada (GENTRY; DODSON, 1987). Bromélias e Orquídeas geralmente possuem 

maior riqueza em áreas consideradas preservadas (SIQUEIRA-FILHO; LEME, 2006; 
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PESSOA; ALVES, 2015), além de aumentarem suas riquezas quando a altitude 

aumenta, já que a pluviosidade é maior e pode ocorrer a presença de neblina 

(GENTRY; DODSON, 1987).  

Já as trepadeiras encontradas na área são todas herbáceas, não havendo nenhuma 

trepadeira lenhosa compondo a área mais alta, já que o dossel é inexistente e a 

altura das árvores mais altas é geralmente inferior a 5m, não criando ainda um 

micro-habitat para que essas plantas se estabeleçam. Segundo a Resolução de 

número 392 do CONAMA (2007), esta considera como estágio inicial de 

regeneração, uma área com presença de trepadeiras apenas herbáceas (quando há 

trepadeiras) e epífitas quando presentes são representadas por liquens, briófitas ou 

pteridófitas e com baixa diversidade. Além disso, há poucas espécies indicadoras, 

além de espécies pioneiras abundantes. 
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Figura 37. Espécies herbáceas e arbustivas representativas na ADA e AID. A- espécie Pombalia calceolaria; B- 

Borreria verticilata; C- Erythroxylum citrifolium; D- Miconia albicans. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

A maioria das espécies registradas aqui possui ampla distribuição no Brasil, e não 

são endêmicas deste país, segundo o BFG (2015), onde totalizaram 71 espécies 

(Figura 38).  Himatanthus bracteatus (banana-de-papagaio; Figura 39) foi o único 

táxon de distribuição restrita à Mata Atlântica. O baixo número de plantas 

classificadas como restritas reforça o elevado grau de degradação local, visto que o 

estado de conservação das áreas é considerado intensamente antropizado. 
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Figura 38. Gráfico representando o número de espécies quanto à sua distribuição geográfica. 

 

 

Figura 39. Espécie de banana-de-papagaio (Himatanthus bracteatus), nas coordenadas 855249/9022723. Fonte: 

K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

A única espécie com distribuição disjunta foi a herbácea Cuphea flava, cuja 

distribuição ocorre entre as regiões norte e nordeste do Brasil (Flora do Brasil, 2020 

em construção). Algumas espécies com distribuição ampla são mencionadas em 
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muitos trabalhos florísticos do estado, independentemente do tipo de vegetação, a 

exemplo das espécies Emilia fosbergii Nicolson (Asteraceae), Lantana camara L. e 

Heliotropium elongatum (Mill.) Vahl (Boraginaceae) [RODAL et al., 2005; 

CAVALCANTI, 2012; ALVES et al., 2013; MELO et al., 2016]. 

Apesar da maioria das espécies serem nativas do Brasil, 12 espécies exóticas foram 

observadas na área de estudo (Figura 40), como: Syzygium cumini (azeitona-preta) 

e Musa paradisiaca (Banana) que foram observadas com vários indivíduos 

distribuídos nas áreas de influência, principalmente por M. paradisiaca ser cultivada 

em grande parte do entorno.  

Entretanto, mesmo em menor quantidade é de como acordo que as espécies 

exóticas de modo geral proporcionam impactos ambientais negativos para a biota 

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

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

área de distribuição natural, ameaçam ecossistemas, habitats ou outras espécies. 

Além disso, são consideradas a segunda maior causa de extinção de espécies no 

planeta, afetando diretamente a biodiversidade, a economia e até mesmo a saúde 

pública. 

 

Figura 40. Gráfico representando a porcentagem de plantas exóticas e nativas encontradas na área. 
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Segundo a Resolução número 392 do CONAMA (2007), Cecropia polystachya, 

Vismia guianensis, Guazuma ulmifolia e Lantana camara são espécies indicadoras 

de uma fase inicial de regeneração em área de Mata Atlântica, pois são 

frequentemente encontradas em bordas de fragmentos (ALVES et al., 2013). Essas 

espécies foram encontradas na área tanto na ADA (Guazuma ulmifolia), como na 

AID (C. pachystachya, V. guianensis e L. camara), no qual ambas corroborando com 

o estado de degradação observado (Figura 41-A e B). 

 

Figura 41. Espécies bioindicadoras de fase inicial de regeneração natural. A- espécie Vismia guianensis, 24L- 

825230/9022607; B- Cecropia polystachya, 25L- 825323/9023202. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

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

vegetação secundária pode ser vista de forma contínua ou não, contudo, formam 

uma camada fina. Este resultado foi encontrado na AID, onde a serrapilheira era 

bastante fina e, por vezes, descontínua (Figura 42). Para a ADA não foi encontrada 

serapilheira, uma vez que a área é descampada e não tem acúmulo de matéria 

orgânica no solo, onde este por vezes é exposto (Figura 43). Áreas conservadas 

tendem a apresentar uma camada bastante espessa de serrapilheira, e assim 

proporcionam nutrientes em abundância fazendo com que o desenvolvimento das 

plantas seja mais elevado (ESPIG et al., 2008). Além disso, na ADA verificou-se um 

A B 
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grande descarte indevido resíduo sólido (Figura 44), o que contribui ainda mais com 

a antropização e degradação do solo. 

 

 

 

Figura 43. Visão geral da serrapilheira na AID, nas coordenadas 24L – 855249/9022723. Fonte: K. Pinheiro, 

2021. Data: 23/03/2021. 

 

Figura 42. Visão geral da serrapilheira na AID, nas 

coordenadas 24L – 824857/9022624. Fonte: K. 

Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 
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Figura 44. Degradação por descarte de resíduo sólido na ADA, nas coordenadas 24L – 855249/9022723. Fonte: 

K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

Os maiores impactos as espécies foram relacionados às plantas utilizadas para o 

potencial alimentício com as plantas frutíferas (20 espécies), seguido do ornamental 

e forrageiro (13 e 11 espécies) (Figura 45). Estes usos corroboram a condição atual 

da área de estudo, visto que a existência de residências é observada na localidade. 

Desta forma, estas finalidades contribuem para a degradação ambiental da Unidade 

de Conservação e causaram também a redução da biodiversidade local (FERRAZ et 

al., 2002). 

 

Figura 45. Gráfico representativo do uso das espécies na área de estudo. 
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Diante de todo o estado de degradação na AID, e principalmente para a ADA, não 

foram registradas espécies ameaçadas de extinção com base na Lista Vermelha do 

MMA (2014), bem plantas endêmicas da Mata Atlântica e raras (FLORA DO 

BRASIL, 2020 em construção) como endêmico. Este resultado reforça o elevado 

grau de descaracterização da flora nas áreas de influência do empreendimento. 

• CONCLUSÕES - FLORA 

A comunidade da botânica amostrada nas áreas avaliadas revelou espécies típicas 

de áreas de Mata Atlântica devido a sua localização espacial no estado de 

Pernambuco. Foi constatada para as áreas de influência do empreendimento uma 

baixa riqueza da flora local, além da forte descaracterização da vegetação, onde no 

que tange a flora o empreendimento não ir ocasionar impactos ambientais maiores 

do que os já existentes. Em função a este nível de degradação não foram 

registradas espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, fato comum para 

áreas antropizadas. 

• Fauna Terrestre 

Neste relatório são apresentados os dados referentes à caracterização ambiental da 

área do empreendimento com base no componente faunístico terrestre, cujo objetivo 

é identificar a existência ou não de espécies raras, endêmicas e/ou ameaçadas de 

extinção.  

Além disso, o estudo permite subsidiar a compreensão e integração dos 

componentes bióticos, com ênfase na fauna que pode estar ou não influenciada pela 

cobertura vegetal, que poderão sofrer algum tipo de alteração decorrente da 

implantação e operação do empreendimento. 

Os dados apresentados aqui foram coletados diretamente no campo, ou seja, são 

dados primários que através de visita técnica realizada na área no mês de março de 
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2021, representam a condição atual da área com descrição do meio biótico 

encontrado na mesma. 

O diagnóstico ambiental das áreas de influência do empreendimento proposto visa 

subsidiar eventuais medidas mitigadoras a serem implementadas durante as fases 

de instalação e de operação do empreendimento.  

De maneira geral, notou-se neste estudo uma profunda antropização no terreno 

destinado a Área Diretamente Afetada-ADA que reduz qualquer valor 

conservacionista. Dessa forma, devido à área se encontrar imersa em uma matriz 

com diversas interferências humanas, as condições encontradas evidenciam uma 

descaracterização permanente e irreversível das condições e processos do bioma 

original. 

• INTRODUÇÃO - FAUNA 

Inventários faunísticos são importantes ferramentas utilizadas na tomada de 

decisões a respeito de empreendimentos que causem impactos ao meio ambiente, 

um dos pontos cruciais dos levantamentos faunísticos para composição de 

pareceres, diagnósticos e estudos de impacto ambiental, são as listas de espécies, 

as quais por si só revelam muito do ambiente avaliado, devido à análise de espécies 

raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e cinegéticas. 

Avaliando ecossistemas florestais com processos de fragmentação, verifica-se que a 

lista de espécies pode indicar o grau de impacto sofrido, através do grau de 

sensitividade das espécies à ambientes florestados e através da exigência de 

ambientes mais preservados (SILVA-JÚNIOR; MENDES-PONTES, 2008). Diferentes 

espécies possuem diferentes tolerâncias à redução dos seus habitats, diferenças 

muitas vezes associadas à sua massa corpórea e questões que estariam 
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associadas a essa peculiaridade, como taxa reprodutiva, área de vida requerida e 

vulnerabilidade à caça (CHIARELLO, 1999).  

Outra característica importante a ser discutida sobre a presença ou não de uma 

espécie no ambiente, seria a sua classificação como especialista ou generalista, 

termo que poderia estar associado ao habitat, dieta e vantagens competitivas 

(BEGON, 2007). Espécies com dietas mais especializadas tendem a ser mais 

vulneráveis a impactos humanos, como caça e a fragmentação. Assim, as espécies 

mais generalistas em relação à dieta e/ou ao tipo de habitat, são abundantes em 

ambientes com maior impacto humano, enquanto espécies mais especializadas 

tendem a ser raras, mesmo em ambientes pouco perturbados (FONSECA; 

ROBINSON, 1990).  

As chamadas “espécies bandeira” são aquelas espécies que por despertarem 

grande carisma do público, tendem a atrair a atenção do cidadão comum à questão 

ambiental e programas conservacionistas, para salvar essa espécie em particular, 

que geralmente é um vertebrado de grande porte. Nesse caso, para “salvar” essa 

espécie seria necessário manter seu ambiente conservado e por conta disso muitas 

outras espécies estariam sendo protegidas (PRIMACK, 2001). Detectar, “espécies 

bandeira” em inventários e/ou diagnósticos ambientais, poderia se tornar um motivo 

para recomendação de medidas mitigatórias ou compensatórias específicas para 

essa espécie em particular. 

Outra importância dos inventários faunísticos, decorre da verificação da necessidade 

de monitoramento das comunidades, mediante um determinado impacto quando as 

populações poderiam se comportar de uma maneira inesperada. Os inventários 

realizados de uma forma adequada, com suficiência amostral, se tornariam pontos 

de partida fundamentais para que os programas de monitoramento tivessem 

sucesso (SILVEIRA et al., 2010). Através do monitoramento pode-se ter uma clara 

ideia de como as populações estariam se comportando. Nesse caso, poder-se-ia 
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identificar a atuação dos impactos de uma maneira direta através de constatação de 

crescimento ou redução das populações de uma determinada espécie. 

Inventariar o grupo dos vertebrados terrestres (aves, mamíferos, anfíbios e répteis), 

se faz bastante importante, por vários motivos, os quais passam pela importância 

ecológica, onde se sabe que em torno de 50 a 98% das espécies vegetais 

dependem diretamente da dispersão realizada por vertebrados (GRIZ e MACHADO, 

1998; TABARELLI e PERES, 2002). A presença de “espécies bandeira” como 

grandes mamíferos e aves, que possuem grande poder de sensibilizar as pessoas 

diante das questões ambientais e pelo fato de que é o grupo que possui mais 

espécies ameaçadas de extinção (CARDILLO et al., 2005). 

O presente diagnóstico tem por objetivo apontar quais as espécies presentes na 

localidade, analisando características gerais das mesmas, como níveis de ameaça, 

raridade e endemismo.  

• METODOLOGIA - FAUNA 

O levantamento da fauna de vertebrados terrestres (mamíferos, aves, répteis e 

anfíbios) foi realizado em duas etapas, sendo a primeira feita através de 

levantamento de dados secundários. Este levantamento consiste em buscar dados 

por meio de consulta bibliográfica enfocando literaturas, artigos científicos, 

monografias, dissertações e teses, além de buscas em sites especializados (no 

âmbito das ciências ambientais). 

A segunda etapa consistiu na coleta de dados in loco, que visa caracterizar a fauna 

local por meio da composição de espécies. Esta avaliação permite avaliar aspectos 

conservacionistas da localidade, bem como o grau de antropização que a área de 

estudo se encontra. 
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Para isso, o inventário abrange as Áreas de Influência Indireta-AII através de dados 

secundários, enquanto que a de Influência Direta-AID e Diretamente Afetada-ADA 

foram por meio de dados primários. Foram definidas como AII o município de 

Quipapá, a AID um raio de 1 Km e ADA o local onde será construído o 

empreendimento, cujas ilustrações dos pontos de coleta se encontram na Figura 46 

e ANEXO 10.  

 

Figura 46. Mapa temático genérico com as fitofisionomias visitadas na ADA e AID. Fonte: Googel Earth 

adaptado. 

As coletas foram mais intensas nas áreas onde havia a possibilidade de encontrar 

os elementos faunísticos, e desta forma, houve a necessidade de ampliação da área 

de coleta além dos 500 m legal para a instalação de aterros sanitários. Assim, optou-

se por uma busca ativa além dos remanescentes vegetacionais existentes no raio de 

500m, uma vez alguns animais também habitam áreas descampadas, como o 

cenário do entorno. Por este motivo, o meio biótico foi além dos 500m. Os locais de 
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coleta intensa ocorreram de forma simultânea para todos os grupos de animais, no 

qual podem ser vistos na Quadro 8 com suas respectivas descrições de paisagem. 

 

Quadro 8. Localização das tipologias observadas na área de estudo visitadas. 

CÓDIGO/ 

ÁREA DE 

ESTUDO 

COORDENDAS TIPO VEGETACIONAL/STATUS DE CONSERVAÇÃO 

F1/ AID 825554/9022583 
Mata Atlântica/Antropizada com pomar de cajueiro e árvores 

de sabiazeira (Mimosa caesalpiniifolia). 

F2/ AID 824857/9022624 
Mata Atlântica/Fragmento florestal antropizado com árvores 

isoladas e plantação de banana em seu interior.  

F3/ AID 825323/9023202 
Mata Atlântica/Fragmento florestal antropizado com árvores 

espaçadas próximo a Mata Ciliar degradada. 

F4/ AID 825488/9022071 
Mata Atlântica/ campo aberto com forte antropização e sem 

cobertura vegetal contínua. 

F5/ AID 824423/9022541 
Mata Atlântica/ área descampada fortemente antropizada com 

indícios de queimadas. 

F6/ AID 824640/9023121 
Mata Atlântica/ Vegetação antropizada composta por 

sabiazeira (Mimosa caesalpiniifolia). 

1/ ADA 855249/9022723 
Campo/ área sem cobertura vegetal com árvores isoladas de 

plantas ruderais. 

2/ ADA 825230/9022607 
Campo / área sem cobertura vegetal com árvores isoladas de 

plantas ruderais. 

Fonte: K. Pinheiro, 2021. 

Para a coleta dos dados faunísticos foi realizado o método de transecção 

aleatória/linear. Genericamente, duas ou mais pessoas se deslocam a pé em 

caminhada lenta, à procura da fauna nos habitats visualmente acessíveis, incluindo 

troncos, tocas de possíveis mamíferos a serem encontrados, entre outros. Tanto 

para a ADA quanto para a AID as espécies ocorrentes foram fotografadas e 
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georreferenciadas, além dos habitats específicos como ninhos de aves para 

posterior sinalização e proteção do mesmo, caso haja uma futura supressão da 

vegetação.  

De maneira geral, estas técnicas mostram-se eficientes pela facilidade de encontro 

real dos animais, por meio de identificações visuais, auditivas ou através de 

vestígios, o que permite fotografar e gravar suas vocalizações, quando possível, 

auxiliando o pesquisador para que possíveis dúvidas taxonômicas sejam sanadas 

posteriormente (BURHAM et al., 1980; BLOMBERG; SHINE, 1996; HERZORG et al., 

2002).  

O grupo de vertebrados terrestres foi selecionado para avaliação devido ao seu 

status de indicadores ambientais (VIELLIARD, 1990), partindo, por exemplo, da 

riqueza de vertebrados frugívoros, que por serem vulneráveis às variações sazonais 

na oferta e disponibilidade de alimento, modificações do seu hábitat com a 

consequente retirada das plantas que lhes servem de alimento ou pressões 

exercidas pela caça/comércio ilegal (HOWE, 1984; ROBINSON; REDFORD, 1991), 

servem como indicadores ecológicos na detecção de alterações ambientais 

(STRAHL; GRAJAL, 1991). 

Os horários de coleta de dados foram ajustados por grupo taxonômico, para maior 

eficiência do esforço amostral, da seguinte forma: início das 5h até as 11h (aves 

matutinas e répteis) através de registro fotográfico (Figura 47). Após as 11h, 

intensificou-se a busca ativa por possíveis mamíferos e anfíbios. Também foi 

realizado campo noturno (Figura 48), visto que algumas espécies estão ativas neste 

período, onde o mesmo foi iniciado às 17h e com término as 19h. Foram realizadas 

anotações gerais acerca das condições ambientais gerais das áreas a fim de 

correlacionar com a distribuição das espécies in loco. 
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Figura 47.Busca ativa de animais nas proximidades das coordenadas 24L-825323/9023202. Fonte: K. Pinheiro, 

2021. Data: 23/03/2021. 

 

 

Figura 48. Registro fotográfico busca ativa noturna, nas coordenadas 24L-824330/9022794. Fonte: K. Pinheiro, 

2021. Data: 23/03/2021. 

 

CARACTERIZAÇÃO ÁREAS DE INFLUÊNCIA - FAUNA 

A seguir são apresentados os dados de diversidade de vertebrados terrestres, que 

incluem os mamíferos, aves, répteis e anfíbios nas Áreas de Influência do 

A B 
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empreendimento. Vale salientar que os resultados são provenientes do amostrado in 

loco, uma vez que não houve registro de material bibliográfico no âmbito científico 

relacionado às proximidades do empreendimento, tampouco para suas áreas de 

influência. 

• Área de Influência Indireta – AII - Fauna 

Todas as áreas de influência do empreendimento estão inseridas no contexto do 

Bioma Floresta Atlântica e seus ecossistemas associados (Veloso, 1992; Alves-

Araújo et al., 2008). Sendo assim, a locação do empreendimento compreende uma 

vasta amplitude de ambientes naturais e antropizados que são resultados de 

processos históricos, como as flutuações climáticas dos últimos 100.000 anos 

(CARNAVAL; MORITZ, 2008) e a ocupação humana no período pós-colonização 

(DEAN, 1996). 

Dentre os remanescentes encontrados na Mata Atlântica há o Centro Endemismo 

Pernambuco, cuja área apresenta esta nomenclatura a qual é designada para os 

fragmentos florestais na faixa litorânea na porção norte do Rio São Francisco que 

abrange parte dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 

Alagoas (RODA et al., 2011). De acordo com Roda et al. (2009), dois fragmentos 

florestais de Quipapá se encontram inseridos no Centro Endemismo Pernambuco 

devido a sua relevância quanto a diversidade de espécies (Figura 49). Para esta 

região foram encontrados 40 táxons para a avifauna, e destes, 26 são endêmicos ao 

Centro Endemismo Pernambuco e 28 são restritos à Mata Atlântica (RODA et al., 

2011).  



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 147 

 

 

 

Figura 49. Mapa de identificação dos grandes blocos de floresta do Centro Pernambuco. Legenda: números 20 e 

21 fragmentos em Quipapá. Fonte: RODA et al., 2011. 

De maneira geral, o município está caracterizado pela fauna alada, sendo os táxons 

distribuídos nos grupos de aves e mamíferos (Quiropterofauna), em função da 

disponibilidade de dados. Embora a área seja fragmentada, o que reduz os locais de 

habitat natural dos animais, a avifauna é composta por aves endêmicas e 

ameaçadas de extinção. Já a quiropterofauna apenas um táxon foi registrado para 

uma das categorias de ameaça de extinção, segundo UICN (2020). 

Os resultados encontrados foram demonstrados em formato de tabela (Quadro 9), 

no qual todas as espécies encontradas serão apresentadas de maneira 

independente, porém, de acordo com sua classificação filogenética. Para a análise 

de ameaça de extinção os táxons foram analisados de acordo com o site da Lista 

Vermelha (The IUCN Red List, 2020) e o Livro Vermelho da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção (2018).  
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Quadro 9.. Lista de espécies da fauna para a AII.  

Filo Ordem Família Espécie NV Ori Reg UH IUCN* 

 
  

 
 

  
 

 
Cephalochordata-

Aves 
Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis garça-vaqueira E B I LC 

 

Strigiformes Strigidae Glaucidium mooreorum 
caburé-de-

pernambuco 
N B I 

CR 
 

Passeriformes Furnariidae Philydor novaesi 
limpa-folha-do-

nordeste 
N B I 

CR 
 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis infuscata tactac N B I 
CR 

 

Passeriformes Thamnophilidae Terenura sicki zidedê-do-nordeste N B I 
CR 

 

Passeriformes Thamnophilidae Myrmotherula snowi 
choquinha-de-

alagoas 
N B I 

CR 
 

Passeriformes Rhynchocyclidae Phylloscartes ceciliae cara-pintada N B I EN 
 

Passeriformes Thraupidae Tangara fastuosa  saíra-pintor N B I Vu 
 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus noctivagus jaó-do-sul N B I 
NT 

 

Tinamiformes Tinamidae Tinamus solitarius  macuco N B I NT 
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Accipitriformes Accipitridae 
Leucopternis 

lacernulata  

gavião-pombo-

pequeno 
N B I 

VU 
 

Galliformes Cracidae Mitu mitu  mutum-do-nordeste N B I EW 
 

Galliformes Cracidae  Penelope jacucaca jacucaca N B I Vu 
 

Strigiformes Strigidae  Glaucidium sp. * N B I * 
 

Psittaciformes Psittacidae  Pyrrhura anca * N B I * 
 

Psittaciformes Psittacidae  Touit surdus 
apuim-de-cauda-

amarela 
N B I 

VU 
 

Psittaciformes Psittacidae Amazona rhodocorytha chauá N B I EN 
 

Apodiformes Trochilidae 
Phaethornis 

superciliosus 

rabo-branco-de-

bigodes 
N B I 

LC 
 

Piciformes Picidae Picumnus fulvescens 
pica-pau-anão-

canela 
N B I 

NT 
 

Passeriformes Thamnophilidae Myrmeciza ruficauda 
formigueiro-de-

cauda-ruiva 
N B I 

EN 
 

Passeriformes Tyrannidae Hemitriccus mirandae maria-do-nordeste N B I VU 
 

Passeriformes Cotingidae 
Carpornis 

melanocephalus 
sabiá-pimenta N B I 

VU 
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Passeriformes Cotingidae Xipholena atropurpurea 
anambé-de-asa-

branca 
N B I 

EN 
 

Passeriformes Cotingidae Iodopleura pipra anambezinho N B I EN 
 

Passeriformes Cotingidae Procnias nudicollis araponga N B I EN 
 

Passeriformes Emberizidae Cureus forbesi anumará N B I EN 

  
Passeriformes Fringillidae Carduellis yarrellii 

pintassilgo-do-

nordeste 
N B I 

VU 

Filo Ordem Família Espécie NV Ori Reg UH IUCN* 

Chordata-

Quirópteros 
Chiroptera 

Natalidae Natalus macrourus orelha-de-funil N B I NT 

Mormoopidae 
Pteronotus parnellii  -  N B I LC 

Pteronotus gymnonotus  -  N B I LC 

Legenda: * = sem informação 
.
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Os processos históricos de desenvolvimento humano na região condicionaram e 

modificaram a paisagem alterando a estrutura e criando novos ecossistemas, o que 

possivelmente contribuiu diretamente na redução do registro de outros grupos da 

fauna. Nesse sentido, também podem ser facilmente identificados na AII do 

empreendimento ambientes profundamente antropizados como adensamentos 

urbanos, estradas e construções industriais que se misturam a terrenos baldios com 

vegetação típica de áreas degradadas. 

Desta forma, embora o município apresente dois fragmentos pertencentes a uma 

faixa de vegetação com importância biológica, a construção do empreendimento não 

irá causar maiores impactos do que já foram registrados na bibliografia. No momento 

da realização dos estudos utilizados para compor a lista de fauna para a AII, todos 

os impactos associados à fragmentação já eram existentes e mesmo assim a 

avifauna de potencial conservacionista já se encontrava estabelecida. Vale salientar 

ainda que o empreendimento não irá realizar supressão da vegetação de cobertura 

vegetal contínua portanto, mais uma vez, não irá acarretar maiores danos do que já 

são encontrados para a Mata Atlântica. 

• Área de Influência Direta – AID 

De acordo com a coleta de dados em campo foram observadas nos seis pontos de 

amostragem diversas interferências humanas que influenciam diretamente na baixa 

riqueza de espécies encontradas na localidade. Um dos principais fatores é a perda 

de habitat em função da forte fragmentação. 

De maneira geral, a maioria dos locais entre um ponto de amostragem e outro se 

observou extensas áreas de pastagens e quando havia um aparente fragmento, o 

mesmo era composto por espécies vegetais que não fornecem recursos alimentícios 
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para o estabelecimento para a fauna. Um exemplo disso é no ponto F1, no qual há 

predominância da espécie arbórea conhecida como sabiazeira (Mimosa 

caesalpiniifolia), na qual apresenta frutos secos de dispersão independente (Flora do 

Brasil, 2020 em construção). Tabarelli et al. (2009) explicam que áreas em profunda 

degradação, como é o caso da AID, bem como a baixa diversidade de espécies 

vegetais contribuem consequentemente para a redução da comunidade faunística, 

pois a interação entre a biota como um todo é interrompida, e vice-versa (Figura 50). 

 

Figura 50. Visão geral do ponto de amostragem F1 composto predominantemente por sabiazeira 

(Mimosa caesalpiniifolia). Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

Assim, a AID é caracterizada do ponto de vista da fauna como uma área pobre em 

número de táxons, cujos dados serão apresentados posteriormente com mais 

detalhes nos resultados e discussão. Contudo, este estudo demonstra que a 

construção do empreendimento não irá acarretar na perda de recursos para a fauna 

local, uma vez que a AID já é bastante antropizada e os animais que ali ainda vivem 

estão adaptados a esta realidade. Outro dado é que dentre as espécies encontradas 

todas elas são generalistas e não apresentaram qualquer potencial 

conservacionista, além disso, não houve registro para essa área de espécies 
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ameaçadas de extinção, onde todas elas foram classificadas na categoria de 

ameaça LC (Pouco Preocupante). 

• Área Diretamente Afetada – ADA 

Dentre as áreas de influência apresentadas a ADA é a que se encontra em maior 

estado de degradação local. Nela pode-se observar uma vegetação de fitofisionomia 

herbácea com algumas poucas árvores isoladas (Figura 51), no qual todas as 

espécies ali encontradas todas são ruderais e sem perfil conservacionista. 

 

Figura 51. Visão geral do ponto de amostragem na ADA. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

Do ponto de vista da fauna, a área apresenta extremo nível de antropização, na qual 

faz parte de uma matriz de pastagem. A baixíssima riqueza de espécies encontrada 

na ADA reflete seu estado de antropização local, onde o descarte de resíduos 

sólidos é evidente, além de uma estrada vicinal em que há o tráfego de veículos 

para as comunidades das proximidades. Estes fatores também desfavorecem ao 

estabelecimento da comunidade faunística, onde não como os animas se abrigarem 
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das intempéries do ambiente, bem como o movimento na estrada afugentam 

naturalmente os animais. A falta de recursos alimentícios também é outro fator 

escasso na ADA, e certamente por este motivo também, os animais não conseguem 

formar uma comunidade na ADA. A implantação do empreendimento nesta área não 

irá trazer danos ambientais do ponto de vista da fauna, uma vez que já se encontra 

em profunda descaracterização. 

• RESULTADOS E DISCUSSÃO - FAUNA 

Os resultados aqui apresentados serão descritos de forma única para a ADA e AID, 

uma vez que ambas pertencem a mesma matriz de antropização, na qual a ADA 

ainda se mostra ainda mais impactada que a AID. A ADA é caracterizada como uma 

extensão e continuação dos campos abertos e degradados vistos na AID. No quadro 

9 a ocorrência das espécies está indicada de acordo com suas respectivas áreas, 

onde se observam que apenas uma foi restrita a ADA.  

No levantamento faunístico foram identificadas na ADA duas espécies pertencentes 

a duas famílias, enquanto que na AID foram registrados 13 táxons distribuídos em 

12 famílias (Figura 52 e Quadro 10). Uma espécie foi encontrada em ambas as 

áreas sendo a Boa taurus (boi) em função de a ADA ser um campo de pastagem e 

na AID esta mesma condição ser vista em várias localidades. Conforme esperado, 

diante do elevado grau de antropização na ADA e AID, ambas apresentaram baixa 

riqueza de espécies, onde na ADA este valor foi quase zero, ou seja, ausência total 

de espécies devido a área não apresentar condições ambientais ideias para sua 

colonização pelos animais. A escassez de recursos alimentícios e de abrigo 

restringiu quase que completamente a fauna local. 
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Figura 52. Gráfico com a riqueza de espécies para a ADA e AID. 

Diante deste resultado, não foram identificadas espécies de animais que 

apresentassem qualquer relevância conservacionista. De maneira geral, na ADA e 

AID não houve registro de espécies pertencentes às categorias raras, endêmicas, 

ameaçadas de extinção ou vulneráveis, o que ressalta que de fato a área possui um 

baixo status de conservação.  

Na ADA a única espécie encontrada de forma natural, ou seja, que não foi 

introduzida como Boa taurus (boi) é conhecida como quero-quero (Vanellus 

chilensis; Figura 53), cujo táxon faz parte da avifauna e tem preferência por ocupar 

locais descampados (SANTOS, 2009). Além disso, é uma espécie de fácil 

locomoção por ser uma ave, o que corrobora com o cenário de relativa passagem de 

veículos pela estrada que corta a ADA, sendo esta espécie altamente adaptada à 

interferência humana e até mesmo aos centros urbanos (SANTOS, 2009). 
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Figura 53. Espécie de quero-quero (Vanellus chilensis) na ADA, nas coordenadas 24L- 

855249/9022723. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

Não foram encontrados vestígios encontrados de roedores de médio e grande nem 

de réptil na ADA, assim, o maquinário utilizado pelo empreendimento não irá a fauna 

local. Todavia, serão apresentados Planos de Controle Ambiental para que sejam 

norteadores de medidas de prevenção de possíveis acidentes, e assim, garantir a 

integridade física dos animais que possam passar durante a instalação do 

empreendimento.  

De maneira geral, a AID também apresentou um elevado grau de antropização local, 

uma vegetação depauperada e fragmentada, assim as espécies encontradas são 

mais comuns e adaptadas a estas condições mais extremas. Tais táxons são mais 

representativos para a avifauna, no qual este achado, provavelmente, se deve ao 

fato de estarem próximas de corpos d’água, possibilitando maior concentração de 

aves.  

Na AID um dado importante se deve a fragmentação da cobertura vegetal local, 

onde também foram observadas áreas extremamente descaracterizadas, com 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 157 

 

 

extensos descampados e árvores de frutíferas exóticas isoladas (Figura 54), o que 

no futuro comprometerá a diversidade a fauna. Tal impacto ambiental a longo 

provoca a total ausência de espécies que possam oferecer alimento ou residência à 

fauna, e desta maneira, não permite que a área seja usada por espécies para 

desova, como rota migratória ou para nidificação de aves. 

 

Figura 54. Visão geral de área descaracterizada na AID, nas proximidades das coordenadas 24L- 

825505/9023054. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021.  

Para a mastofauna não foram observados táxons referentes a este grupo na ADA e 

AID, exceto a Boa taurus (boi) que sua ocupação se deve a sua introdução nas 

áreas devido a criação de gado por algumas comunidades existentes na localidade. 

Este resultado demonstra mais uma vez que a descaracterização da vegetação 

compromete o hábitat destes animais, bem como a oferta de alimentos, e 

consequentemente, seu desenvolvimento local.  
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Animais domésticos circulando na região como cachorros também foram 

encontrados devido a área de estudo ser bastante deteriorada, o que também reflete 

a antropização local.  

Com relação à herpetofauna foi observada uma das espécies encontradas esteve 

representada por dois indivíduos na AID próxima ao curso de água existente em um 

ponto de coleta. A outra espécie é referente a um cágado (Hydromedusa sp.), porém 

estava morta. Mesmo após busca ativa intensa no período indicado e locais 

específicos de se encontrar anfíbios em atividade, a herpetofauna foi pouco 

representativa. 

Contudo, durante o inventário faunístico, foi observado que devido a localização do 

empreendimento ter uma estrada com tráfego veículos das residências (Figura 55), 

geram algum ruído, no qual contribui significativamente para o afugentamento dos 

animais, principalmente aqueles mais sensíveis a condições de perturbação 

ambiental. O fator ruído associado à depauperação da vegetação promovem a 

redução de riqueza e diversidade das espécies. Além disso, à área de estudo é 

bastante deteriorada, e, portanto, com baixa variabilidade de ambientes para o 

desenvolvimento de uma fauna conservada. 
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Figura 55. Visão geral da estrada que corta a ADA, nas coordenadas 24L- 855249/9022723. Fonte: K. 

Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

• Avifauna 

No levantamento faunístico, em geral, a avifauna foi a mais representativa na AID 

totalizando 12 espécies pertencentes a 11 famílias, e apenas uma espécie para a 

ADA. Destes táxons dez foram consideradas nativas e quatro táxons exóticos, como 

pode ser observado na Quadro 10. Aparentemente essas espécies não estavam 

usando o ambiente para nidificação, pois em toda a AID nos pontos de amostragem 

apenas foi observado um ninho que aparentemente não estava ativo (Figura 56).  
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Figura 56. Registro fotográfico de ninho nas coordenadas 24L- 826122/ 9022882. Fonte: K. Pinheiro, 

2021. Data: 23/03/2021. 

Para a avifauna todas são típicas de ambientes mais antropizados e comumente são 

encontradas em ambientes urbanos. Com relação a utilização dos habitats pelas 

aves, houve predominância das espécies com mais independência de ambientes 

florestados (100%), como lavadeira (Fluvicola nengeta; Figura 57-A) e a freirinha 

(Arundinicola leucocephala; Figura 57-B), o que indica que as espécies listadas para 

a área tenham comportamento generalista. 
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Figura 57. Registro fotográfico de duas espécies da avifauna. A- lavadeira (Fluvicola nengeta); B- 

freirinha (Arundinicola leucocephala), nas coordendas 24L- 826122/ 9022882. Fonte: K. Pinheiro, 2021. 

Data: 23/03/2021. 

Corroborando com o baixo status de conservação a espécie de lavadeira (Fluvicola 

nengeta) foi vista com frequência na AID, visto que ocupa preferencialmente locais 

abertos e de habitat alterado. Esta espécie era conhecida apenas das regiões mais 

abertas e secas e não chegava ao litoral, pois se acreditava que a Floresta Atlântica 

fosse uma barreira ecológica para a expansão da sua distribuição. No entanto com o 

intenso processo de fragmentação e a abertura de ambientes que favorecem a 

nidificação e o comportamento alimentar dessa espécie, sua distribuição tem se 

ampliado e registros dessa invasão natural tem sido realizado recentemente 

(STRAUBE et al., 2007). Já a freirinha (Arundinicola leucocephala) é considarada 

uma ave semi-aquática, onde sua ocorrência está associada aos corpos hídricos de 

localidades antropizadas. 

Espécies como o Quero-quero (Vanellus chilensis) que vista na ADA e o Bem-te-vi 

(Pitangus sulphuratus; Figura 58) registrado na AID possuem, em comum, uma 

variada alimentação como insetos, pequenos anfíbios, frutos e ovos de otras aves. O 

Bem-te-vi ainda se alimenta de parasitas de bovinos e equinos. Essas espécies 

ocupam também áreas urbanizadas, parques, bairros arborizados, estando 

A B 
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presentes na maioria das cidades brasileiras, demonstrando grande capacidade de 

adaptação. O Quero-quero tem maior incidência em ambientes mais afastados de 

centros urbanos, mas é comumente encontrado próximo às estradas, campos de 

futebol e fazendas. Com isso, podem ser considerados bioindicadores de ambientes 

abertos, degradados e antropizados, corroborando com o observado na ADA. 

 

Figura 58. Espécie Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), nas coordendas 24L- 825505/9023054. Fonte: K. 

Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

Com relação a caracterização da ADA e AID este estudo aponta que para a avifauna 

abaixo listada apresenta distribuição geográfica abrangente, consequentemente, não 

são caracterizadas como ameaçadas de extinção (IUCN, 2020). Entretanto, vale 

salientar que mesmo com ampla distribuição geográfica, apenas duas espécies 

foram classificadas como exótica, sendo Passer domesticus (pardal; Figura 59-A) e 

Bubulcus ibis (garça-vaqueira; Figura 59-B). O Pardal é originário da Europa e foi 

introduzido no Brasil em 1906 para controle biológico de insetos, sendo comumente 
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encontrado em zonas urbanas em todo território brasileiro, beneficiando-se da ação 

antrópica (ALMEIDA; SANTOS, 2011). 

 

 

Figura 59. Espécies da avifauna exótica. A- pardal (Passer domesticus); B- garça-vaqueira (Bubulcus 

ibis), nas coordendas 24L- 825505/9023054. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

 

 

A B 
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Quadro 10. Espécies de aves registradas nas Áreas Diretamente Afetada e de Influência Direta pelo empreendimento.  

Filo Ordem Família Espécie NV Ori Reg UH IUCN* AID ADA 

Cephalochordata-
Aves 

Charadriiformes Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero N V I LC  x 

 Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani Anu-preto N V I LC x 
 

 Columbiformes Columbidae Columbina passerina Rolinha-cinza N V I LC x 
 

 Oscines Passeridae  Passer domesticus Pardal E V I  -  x 
 

 

Passeriformes 

Tyrannidae 

Fluvicola nengeta Lavadeira N V I LC x 
 

 Pitangus sulphuratus Bem-te-vi N V I LC x 
 

 Arundinicola leucocephala Freirinha N V I LC x 
 

 Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Andorinha N V I LC x 
 

 Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis Garça-vaqueira E V I LC x 
 

*(B=bibliográfico; V=visual; Vc=vocalização; Ve=vestígio); UH-independência ao uso de hábitats florestados (I=indepentente; 
S=semidependente) e aspecto de conservação da IUCN (LC=baixa preocupação; NT=quase ameaçada; EN=em perigo; 
VU=vulnerável; CR=criticamente em perigo; DD=deficiente em dados; 2020). 
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• Herpetofauna 

No levantamento da herpetofauna (anfíbios e répteis), foram registradas quatro 

espécies no total apenas para a AID, não houve ocorrência de animais para 

este grupo de fauna na ADA (Quadro 11). Dentre as espécies registradas, a 

ordem Anura esteve representada apenas por uma espécie, sendo a conhecida 

popularmente como cururu (Rhinella jimi; Figura 60). Este táxon possui 

distribuição geográfica abrangente, consequentemente, não são caracterizadas 

como ameaçadas de extinção (IUCN, 2020).  

 

Figura 60. Espécie Cururu (Rhinella jimi), nas coordendas 24L-824330/9022794. Fonte: K. 

Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

Entre os répteis, na ordem Squamata foram encontradas duas espécies, sendo 

observada uma espécie de lagarto sendo a Tropidurus hispidus (lagartixa), de 

maior representatividade em locais próximos a edificações e antropizados e 

uma espécie da serpente papa-ova (Drymarchon corais), considerada exótica 

(Figura 61). Contudo, em relação a abundância, foi considerada baixa, no qual 

apenas um indivíduo foi observado para a lagartixa e duas do papa-ova.  De 
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forma semelhante aos anfíbios, a espécie de reptilianos tem ampla distribuição 

geográfica e não é ameaçada de extinção.  

 

Figura 61. Espécies da ordem Squamata. A- lagartixa (Tropidurus hispidus); B- papa-ova (Drymarchon 

corais), nas coordendas 24L- 826122/9022882. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

Para a classe Testudines foi encontrada uma espécie de Cágado 

(Hydromedusa sp.; Figura 62), porém a mesma estava morta, impossibilitando 

sua identificação ao nível específico. Este grupo de fauna é considerado 

comum em áreas antropizadas e com extensos corpos hídricos, como na AID. 

Neste estudo foi registrado o Cágado apenas para um local de coleta na AID, e 

segundo comunicação pessoal com habitantes da localidade, estes animais 

não são representativos em termos de abundância. 

A B 
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Figura 62. Espécie de Cágado (Hydromedusa sp.), nas coordendas 25L-825420/9022168. Fonte: 

K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021. 

De maneira geral, esse número de espécies observadas para a herpetofauna é 

expressivamente baixo, se considerado que o levantamento teve uma visão 

ampla e buscou-se abranger todas as ordens de animais que poderiam estar ali 

presentes nas áreas. No entanto, como foi detectado durante a visita, a 

degradação do ambiente, com a remoção da cobertura vegetal original em 

tempos passados, somado a presença de tráfego de veículos e ruídos 

constantes causam uma significativa alteração ambiental e influenciam para 

que a riqueza de animais diminua consideravelmente. 

 

C 
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Quadro 11. Espécies da herpetofauna registradas na Área de Influência Direta.  

Filo Ordem Família Espécie NV Ori Reg UH IUCN* AID ADA 

Cephalochordata-

Reptilia 
Anura Bufonidae Rhinella jimi Cururu N V I LC x 

 
 Squamata Tropiduridae Tropidurus hispidus Lagartixa N V  -   -  x 

 
  Colubridae Drymarchon corais papa-ova E V I LC x 

 
 Testudines Chelidae Hydromedusa sp. Cágado N V I LC x 

 

*(B=bibliográfico; V=visual; Vc=vocalização; Ve=vestígio); UH-independência ao uso de hábitats florestados (I=indepentente; 
S=semidependente) e aspecto de conservação da IUCN (LC=baixa preocupação; NT=quase ameaçada; EN=em perigo; 
VU=vulnerável; CR=criticamente em perigo; DD=deficiente em dados; 2020). 
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• Mastofauna Terrestre 

A mastofauna terrestre e alada não apresentaram animais além dos considerados 

domésticos durante a busca ativa, onde apenas a Boa taurus (boi) foi encontrada de 

forma introduzida nas áreas de influência. Esta espécie é considerada exótica para 

as diversas finalidades que seus donos destinam os produtos fornecidos por este 

táxon.  

Como descrito anteriormente a ADA e AID possuem extensos campos de pastagem 

onde estes animais são criados e soltos, o que contribui significativamente de forma 

negativa para a degradação de habitats de animais de pequeno porte. 

Assim, para este grupo o empreendimento não irá causar impactos ambientais, visto 

que ele ocorre na forma introduzida nos locais estudados em campo. 

• CONCLUSÕES - FAUNA 

O estudo apresentado nesse relatório deixa claro que as áreas destinadas ao 

empreendimento se encontram totalmente descaracterizadas quanto à condição 

original do ambiente onde elas se inserem, a saber, no Domínio da Mata Atlântica. A 

fauna não abrigou resquícios conservacionistas no que tange a ameaça de extinção 

e endemismo, bem como sua representatividade para dados quantitativos também 

não foram considerados altos.  

Para a avifauna, grupo de maior representatividade, grande parte das espécies são 

nativas, mas em se tratando de pássaros, a mobilidade é maior que para os demais 

grupos. O próprio ruído já promove o afugentamento das mesmas fazendo com que 

elas busquem outros ambientes mais calmos para viverem. Não foram avistados 

ninhos que comprometessem a execução do projeto do empreendimento. 
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Já a herpetofauna, as serpentes, caso surgissem na ADA necessitariam apenas de 

auxílio para transportá-las para um local seguro tendo em vista que, segundo os 

habitantes da comunidade no entorno, afirmaram que sua abundância é baixa, no 

que tange a AID, sendo inexistentes na ADA. 

A mastofauna foi vista apenas espécie exótica e que foi introduzida na área em 

atendimento as necessidades humanas, não apresentando qualquer potencial 

conservacionista. 

 

7.2.2. Ecossistema Aquático 

O município de Quipapá está inserido na Zona da Mata sul do estado de 

Pernambuco, na área de domínio da bacia hidrográficas do rio Una. O rio Pirangi é o 

principal afluente desta bacia, além dos rios Embiribeira e os riachos Barra do Boi, 

da Areia, das Paixões e Duas Barras que são seus principais subafluentes. Quase 

todos os seus afluentes e subafluentes são perenes, favorecidos pelo clima e relevo 

da região (RODRIGUES E SILVA et al., 2000). 

 

A Mata Atlântica é a vegetação nativa predominante com característica de floresta 

subperenifólia, que já se encontra desfigurada pelas ações antrópicas. A 

Monocultura da cana-de-açúcar, por exemplo, é predominante na região e gerou um 

amplo e desordenado desmatamento, com grandes prejuízos ambientais 

(RODRIGUES E SILVA et al., 2000). 

Os riachos e nascentes são sistemas aquáticos que têm uma estreita relação com 

as áreas florestais, as quais são de extrema importância para a integridade desses 

sistemas (BARRELA et al., 2001).  A estrutura e a composição das comunidades 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 171 

 

 

aquáticas sofrem severos reajustes quando uma floresta tropical é destruída, pois os 

parâmetros físico-químicos dos complexos ambientes aquáticos inseridos nessas 

florestas são profundamente alterados (MENEZES et al., 2007). 

Nesse sentido, o estudo sobre os aspectos dos ecossistemas aquáticos são de 

fundamental importância para elucidar as possíveis alterações causadas por 

impactos ambientais e ações antrópicas, bem como determinar regiões prioritárias 

para conservação e elaboração dos planos de gestão ambiental. Mediante isso o 

objetivo deste estudo é gerar dados quantitativos, abordar fatores ecológicos e 

estruturais que irão compor o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para subsidiar 

a análise da viabilidade ambiental do empreendimento Aterro Sanitário de Quipapá.  

 

• Área de Influência Indireta – AII – Ecossistema aquático 

 

METODOLOGIA – AII – Ecossistema aquático 

Para área de influência indireta (AII) utilizamos o método de levantamento de dados 

secundários atraves de literatura especializada em estudos que estejam ligados a 

bacia hidrográfica local.  

Ictiofauna 

Estudos ictiofaunísticos para as bacias da região do Nordeste brasileiro, que 

perfazem a maior parte dos ambientes aquáticos da transição entre o bioma 

caatinga e a mata atlântica, encontram-se em locais pontuais e ainda sãp escassos 

(Rosa et al., 2003). Assim, não foram encontrados trabalhos técnicos e científicos 

localizados nas áreas de interesse do impreendimento (AII, AID e ADA). 
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Entretanto, para região além do empreendimento, existem dois trabalhos que 

mesmo fora das áreas diretamente ligadas ao interesse do Aterro de Quipapá, são 

os mais proximos das áreas diretamente afetada (ADA), de influência direta (AID) e 

de influência indireta (AII), como o de Rosa e Groth (2004) e Rosa et al. (2003). O 

primeiro foi realizado nos brejos de altitude em Pernambuco e na Paraíba, e foi 

baseado em pesquisas da literatura taxonômica primária, em coleções sistemáticas 

regionais, em fontes não publicadas e em coletas realizadas nos dois estados. No 

segundo trabalho realizado, Rosa et al. (2003) estudaram a diversidade e a 

conservação dos peixes no nordeste brasileiro, baseado em pesquisas e coleções 

ictiológicas, além de 62 trabalhos publicados sobre estudos com peixes nesta 

região. 

A partir dessas duas referências foi possível elaborar uma lista com as espécies que 

provavelmente poderiam ser econtradas na região do presente estudo, visto que, a 

Bacia do Rio Una recebe influência dos brejos de altitudes e do bioma caatinga que 

são ecossistemas característicos da região Nordeste do Brasil, como as regiões 

avaliadas pelos trabalhos citados acima. 

Lista de espécies através de dados secundários – Literatura 

Ordem CHARACIFORMES 

Família Parodontidae 

Apareiodon davisi Fowler, 1941 

Família Hemodontidae 

Hemiodus parraguae Eigenmann & Henn, 1916 
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Família Curimatidade 

Curimatella lepidura (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 

Psectrogaster rhomboides Eigenmann & Eigenmann, 1889 

Psectrogaster saguru (Fowler, 1941) 

Steindachnerina notonota (Ribeiro, 1937) 

Família Prochilodontidae 

Prochilodus brevis Steindachner, 1874 

Família Anostomidae 

Leporinus malanopleura Gunther, 1864  

Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1874)  

Schizodon fasciatus Spix & Agassiz, 1829 

Família Erythrinidae 

Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829) 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 

Família Characidae 

Astyanax gr. bimaculatus (Linnaeus, 1758)  
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Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)  

Compsura heterura Eigenmann, 1915  

Hemigrammus brevis Ellis, 1911  

Hemigrammus marginatus Ellis, 1911  

Hyphessobrycon piabinhas Fowler, 1941  

Metynnis roosevelti Eigenmann, 1915  

Moenkausia costae (Steindachner, 1907)  

Moenkausia lepidura (kner, 1859) 

Phenacogaster calveri (Fowler, 1941) 

Pristobrycon striolatus Steindachner, 1908 

Pygocentrus nattereri (Kner, 1858) 

Pygocentrus piraya (Cuvier, 1819)  

Roeboides microlepis (Reinhardt, 1851)  

Salminus hilarii (Valenciennes, 1850) 

Serrapinnus heterodon (Eigenmann, 1915) 

Serrapinnus piaba (Lutken, 1874) 
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Serrapinnus sp. (Cheirodon insignis, Starkes, 1913) 

Serrasalmus brandtii Lutken, 1875 

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) 

Spsellogrammus kennedyi Eigenmann & Kennedy, 1903 

Tetragonopterus argenteus Cuvier, 1816 

Triportheus signatus (Garman, 1890) 

Família Crenuchidae 

Characidium bimaculatus Fowler, 1941 

Ordem SILURIFORMES 

Família Auchenipteridae 

Parauchenipterus galeatus (Linnaeus, 1766) 

Parauchenipterus striatulus (Steindachner, 1877) 

Trachelyopterus striatulus (Steindachner, 1877) 

Família Pimelodidae 

Pimelodella dorseyi (Fowler, 1941) 

Pimelodella enochi Fowler, 1941 
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Pimelodella gracilis (Valenciennes, 1847)  

Pimelodella witmeri Fowler, 1941  

Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824  

Rhamdia wolfi (Fowler, 1941)  

Rhamedella papariae Fowler, 1941 

Família Callichthyidae 

Aspidoras carvalhoi Nijissen & Isbrucker, 1976 

Aspidoras depinnai Britto, 2000 

Aspidoras menezesi Nijissen & Isbrucker, 1976 

Aspidoras rochai Ilhering, 1907 

Aspidoras spilotus Nijissen & Isbrucker, 1976  

Callichthys call ichthys Meuschen, 1778  

Megalechis personata (Ranzani, 1841)  

Megalechis thoracata (Valenciennes, 1840) 

Família Loricariidae 

Hypostomus carvalhoi (Ribeiro, 1937)  
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Hypostomus gamesi (Fowler, 1942)  

Hypostomus jaguribensis (Fowler, 1915)  

Hypostomus mudiventris (Fowler, 1941)  

Hypostomus papariae (Fowler, 1941)  

Hypostomus pusarum (Starks, 1913)  

Lasiancistrus genisetiger (Fowler, 1941)  

Lasiancistrus papariae (Fowler, 1941)  

Loricariichthys derbyi Fowler, 1915 

Parotocinclus cearensis Garavello, 1976  

Parotocinclus cesarpintoi Garavello, 1976  

Parotocinclus sp. 

Parotocinclus spilosoma (Fowler, 1941) 

Parotocinclus spilurus (Fowler, 1941) 

Ordem GYMNOTIFORMES 

Família Sternopygidae 

Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1842) 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 178 

 

 

Família Gymnotidae 

Gymnotus carapo (Linnaeus, 1758) 

Ordem CYPRINODONTIFORMES 

Família Rivulidae 

Cynolebias microphthalmus Costa & Brasil, 1995 

Simpsonichthys antenori (Tulipano, 1973) 

Família Poeciliidae 

Poecilia reticulata Peters, 1860 

Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801 

Ordem SYNBRACHIFORMES 

Família Synbranchidae 

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 

Ordem PERCIFORMES 

Família Cichlidae 

Astronotus ocellatus (Agasiz, 1831)  

Cichla monoculus Spix & Agassiz, 1831  
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Cichla ocellaris Bloch & Schneider, 1801  

Cichlasoma orientale Kullander, 1983  

Crenicichla menezesi Ploeg, 1991 

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824)  

Oreochromis cf. niloticus (Linnaeus, 1758)  

Tilapia sp. 

Família Gobiidae 

Awaous tajasica (Lichteinstein, 1822) 

Em relação aos grupos pertencentes a mastofauna e representante da herpetofauna 

aquática, não foram encontrados registros para a região avaliada, além daqueles já 

mencionados não avaliação da fauna terrestre. 

• Área de Influência Direta – AID - Ecossistema aquático 

 

ÁREA DE ESTUDO – AID Ecossistema aquático 

Foram selecionados 11 pontos de coleta distribuidos ao longo dos corpos d'água 

localizados na AID, área de influência direta. Estes pontos foram selecionados com 

objetivo de contemplar o maior número de microhabitats possíveis (Figura 63 e 

Anexo 10). 
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Figura 63. Mapa da área do empreendimento com destaque para os pontos onde foram realizadas as coletas 

para avaliação do ecossistema aquático 

 

O ponto AID1 BAIXO apresenta características de um pequeno riacho localizado 

abaixo da ADA, com correnteza fraca, e largura de margens não ultrapassando 2 m 

de largura e profundidades até 60 cm. Possui trechos com água turva, com presença 

de cavalos que utilizam o local para banho (Figura 64). 
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Figura 64. Imagem caracterizando o Ponto AID1 BAIXO situado em um corpo hídrico a baixo da área do 

empreendimento. Fonte: Valdir Ferreira. Data: 23/03/2021. 

O ponto AID2 BAIXO apresenta características semelhantes das descritas acima, 

com correnteza fraca, e largura de margens não ultrapassando 3 m de largura e 

profundidades até 60 cm. Possui trechos com água límpida, no entanto, a área é 

utilizada para lavagem de roupas das comunidades ribeirinhas. Também há uma 

bomba para destinação da água para pequenas agriculturas no entorno do local 

(Figura 65). 
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Figura 65. Imagem caracterizando o Ponto AID2 BAIXO a baixo da área do empreendimento. Fonte: Valdir 

Ferreira. Data: 23/03/2021. 

Os pontos AID3 BAIXO e AID4 BAIXO foram selecionados no leito do rio Pirangi as 

margens da PE-177 no sentido oposto a ADA. Estes pontos, mesmo que uma pouco 

mais afastados, foram selecionados com objetivo de ampliar o número de 

microhabtats possíveis para área de influência indireta do empreendimento (Figuras 

66 e 67). 
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Figura 66. Imagem caracterizando o Ponto AID3 BAIXO a baixo da área do empreendimento. Fonte: Valdir 

Ferreira. Data: 23/03/2021. 

 

Figura 67. Imagem caracterizando o Ponto AID4 BAIXO a baixo da área do empreendimento. Fonte: Valdir 

Ferreira. Data: 23/03/2021. 
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O ponto AID1 DIRETA é um pequeno riacho denominado pela comunidade local 

como "rio Gravatá" apresenta correnteza fraca, e largura de margens 

não ultrapassando 1,5 m de largura e profundidades até 50 cm. Possui trechos com 

água turva. A área é bastante alterada com a presença de um lago artificial ao lado 

do riacho com espécies exóticas de peixes que foram introduzidas, como a Tilápia e 

Tambaqui (Figura 68). 

 

Figura 68. Imagem caracterizando o Ponto AID1 DIREITA situado em um corpo hídrico a direita da área do 

empreendimento. Fonte: Valdir Ferreira. Data: 23/03/2021. 

O ponto AID2 DIREITA segue o leito do "rio Gravatá" com o substrato sendo em sua 

maioria formado por rochas, sem apresentar margens com vegetação e 

profundidades até 30 cm. O ponto é bastante alterado com a formação de pequenos 

barramentos para desvio da água do riacho (Figura 69). 
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Figura 69. Imagem caracterizando o Ponto AID2 DIREITA a direita da área do empreendimento. Fonte: Valdir 

Ferreira. Data: 23/03/2021. 

O ponto AID3 DIREITA apresenta características semelhantes das descritas acima, 

com a correnteza fraca, e largura de margens não ultrapassando 1 m de largura e 

profundidades até 20 cm. Possui trechos com água límpida, no entanto, a área é 

inserida próxima a uma baia para alimentação de gados (Figura 70). 
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Figura 70. Imagem caracterizando o Ponto AID3 DIREITA a direita da área do empreendimento. Fonte: Valdir 

Ferreira. Data: 23/03/2021. 

O ponto AID4 DIREITA apresenta características de riacho com o substrato arenoso 

formando o fundo do corpo hídrico, com correnteza fraca, e largura de margens 

não ultrapassando 4 m de largura e profundidades até 60 cm. Possui trechos com 

água límpida, com uma estrada cortando o riacho por uma ponte improvisada com 

tubulações de concreto (Figura 71). 
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Figura 71. Imagem caracterizando o Ponto AID4 DIREITA a direita da área do empreendimento. Fonte: Valdir 

Ferreira. Data: 23/03/2021. 

O ponto AID1 ACIMA apresenta características de um pequeno riacho localizado 

acima da ADA, com correnteza fraca, e largura de margens não ultrapassando 1,5 m 

de largura e profundidades até 50 cm. Possui trechos com água turva, com fundo 

lamoso (Figura 72). 
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Figura 72. Imagem caracterizando o Ponto AID1 ACIMA situado em um corpo hídrico acima da área do 

empreendimento.  Fonte: Valdir Ferreira. Data: 23/03/2021. 

O ponto AID2 ACIMA segue riacho acima com o substrato sendo também formado 

por rochas, sem apresentar margens com vegetação e profundidades até 30 cm. O 

ponto é bastante alterado e inserido no Sítio Padre Cícero. segundo informações de 

moradores, os residentes antigos introduziram o peixe Tucunaré nesta porção do 

riacho (Figura 73). 
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Figura 73. Imagem caracterizando o Ponto AID2 ACIMA acima da área do empreendimento. Fonte: Valdir 

Ferreira. Data: 23/03/2021. 

O ponto AID3 ACIMA apresenta-se como um pequeno riacho com correnteza fraca, 

sem apresentar margens com vegetação e profundidades até 30 cm. Possui trechos 

com água límpida, com fundo lamoso (Figura 74). 

 

Figura 74. Imagem caracterizando o Ponto AID1 ACIMA acima da área do empreendimento. 
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• MACRÓFITAS AQUÁTICAS 

O termo macrófitas aquáticas foi definido por Fassett (1957) como plantas visíveis a 

olho nu, que, germinam e crescem com pelo menos sua base encontrada em 

ambiente aquático. Visto a amplitude desta definição, as macrófitas aquáticas 

representam uma grande variedade taxonômica de organismos, tendo como 

referência algas talóides, musgos e hepáticas, filicíneas, coníferas e plantas com 

flores, que crescem em águas interiores e salobras, estuários e águas costeiras 

(TUNDISI & MATSUMURA-TUNDISI, 2008). 

Essa comunidade vegetal apresenta grande importância ecológica nos ecossistemas 

aquáticos continentais, onde são importantes componentes dos ambientes 

aquáticos, constituindo significativa parcela do estoque de energia e matéria do 

primeiro nível trófico, além de servir como uma superfície para o crescimento de 

outros organismos, como algas, bactérias e invertebrados, possibilitando a 

existência de inúmeros microhabitats, os quais utilizam para desova e proteção 

contra predadores (BARKO et al., 1986; POMPÊO et al., 1997; MIYAZAKI & 

PITELLI, 2003). 

No entanto, alterações antrópicas ocorrentes em ecossistemas aquáticos 

continentais, podem provocar condições favoráveis a uma rápida proliferação dessa 

vegetação, trazendo vários prejuízos aos diversos usos desses ecossistemas 

(FOLONI & PITELLI, 2005; POMPÊO, 2008). Dentre essas condições favoráveis, o 

aumento do nível de eutrofização dos corpos d’água é um dos principais fatores para 

o aumento excessivo de indivíduos de uma população de macrófitas aquáticas, 

sendo, portanto, consideradas como plantas daninhas. 
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Em meio a esses pontos negativos, cita-se a obstrução do fluxo da água de canais e 

tubulações de hidrelétricas, o aumento da evaporação, pelo processo de 

evapotranspiração, impedimento à navegação e à captação da água, invasão de 

culturas irrigadas, a restrição de alguns tipos de pesca, a alteração da qualidade da 

água devido ao excesso de biomassa e consequente redução do teor oxigênio da 

água, proliferação de vetores de doenças, entre outros (ESTEVES, 1998; THOMAZ 

& BINI, 1999; NOERNBERG et al. 1999). 

O impacto potencial do desenvolvimento de espécies não-nativas de macrófitas 

deve ser considerado sobre a complexidade do habitat e da importância da gestão 

das mesmas para manter a biodiversidade aquática (THOMAZ & CUNHA, 2010). Ao 

considerar os aspectos ecológicos, uma variedade de escalas espaciais pode ser 

identificada, nas quais cada grau de resolução pode representar um padrão diferente 

de espécies versus sua relação de complexidade do habitat e pode até mesmo 

influenciar mecanismos ecológicos (THOMAZ; CUNHA, 2010).   

Assim, fica demonstrada a importância dos ambientes naturais ou modificados pelo 

homem (reservatórios, barragens e açudes) necessitarem de monitormanento, 

permitindo aos pesquisadores desenvolverem metodologias e formas de manejo, 

visando monitorar os ecossitemas aquáticos para que os seus múltiplos usos não 

sejam prejudicados.  Conforme demonstrado na pesquisa realizada por Pedralli 

(2003), a importância das macrófitas aquáticas como bioindicadores da qualidade da 

água em ambientes lóticos e lênticos tem sido enfaticamente discutida em todo o 

mundo. Desta forma, o conhecimento sobre a biologia e ecologia das macrófitas 

aquáticas torna-se prioritário para adequado manejo e funcionamento dos 

ecossistemas aquáticos. 
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As maiores frequências de impactos antropogênicos verificadas em ecossistemas 

lóticos, principalmente nas últimas três décadas, vêm trazendo impactos e grandes 

consequências para esses ambientes. Dentre eles, pode-se destacar o 

desaparecimento de diversas espécies, especialmente em áreas de conservação. 

Diante dessa evidência o monitoramento e pesquisas sobre amostragens tornam-se 

cada vez mais importantes, identificando, desta forma, espécies resistentes e 

bioindicadoras dos impactos ambientais, bioremediadoras de ambientes 

antropizados e a ocorrência de sucessões ecológicas (ESTEVES, 1998; THOMAZ et 

al., 2004; FERREIRA et al., 2010). 

Diante do exposto, o presente diagnóstico tem o objetivo de realizar o inventário 

florístico, dados quantitativos e fatores ecológicos e estruturais da assembleia de 

macrófitas aquáticas ocorrente na Área de Influência Direta para subsidiar a análise 

de viabilidade ambiental do empreendimento Aterro Sanitário de Quipapá, situado no 

município de Quipapá, na Mata Sul do estado de Pernambuco. Esta análise também 

apresenta informações ecológicas, taxonômicas e de distribuição das antropizados 

espécies ao longo das áreas amostradas.  

METODOLOGIA – Macrófitas aquáticas  

a) Amostragem e Identificação das espécies 

A amostragem foi realizada em onze estações pré-determinadas e 

georreferenciadas, totalizando onze pontos de amostragem na Área de Influência 

Direta (AID) (AID 1 BAIXO, AID 2 BAIXO, AID 3 BAIXO, AID 4 BAIXO, AID 1 

DIREITA, AID 2 DIREITA, AID 3 DIREITA, AID 4 DIREITA, AID 1 ACIMA, AID 2 

ACIMA e AID 3 ACIMA), no mês de março de 2021. 
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Os indivíduos foram identificados em campo e, quando necessário, coletados para 

identificação posterior. As informações referentes aos mesmos foram anotadas em 

cadernetas e planilhas de campo enfatizando dados como coloração das partes 

florais e frutos e hábito (forma biológica). Ainda, para cada estação de coleta foram 

lançados três quadrantes para quantificação das espécies em cada ponto (Figura 

75). 

 

Figura 75. Coleta de dados botânicos. Fonte: Arthur Macêdo. Data: 23/03/2021. 

A identificação das espécies foi auxiliada por registros fotográficos dos espécimes 

de macrófitas aquáticas para auxiliar o processo de identificação e ao mesmo tempo 

permitir analisar a distribuição das mesmas ao longo das estações. Referências 

como o Center for Aquatic and Invasive Plants da University of Florida, Tropicos da 

Missouri Botanical Garden e os livros sobre Plantas Daninhas do Brasil (LORENZI, 

2008) e Plantas Aquáticas do Pantanal (POTT & POTT, 2000) foram utilizadas para 

corroborar as identificações taxonômicas dos grupos.  

b) Frequência de Ocorrência 
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Expressa a relação entre o número de amostras ou estações na qual uma 

determinada espécie está presente e o número total de amostras ou estações 

realizadas (GOMES, 2004). A Frequência de Ocorrência (F.O.) foi calculada de 

acordo com a fórmula: 

FA =
PA

P
 x 100 

 

Onde: 

FA = frequência da espécie A 

PA = número de amostras ou estações nas quais a sp A está presente 

P = número total de amostras ou estações 

Sendo: 

F  ≥ 50% - espécie constante 

10% < F < 50% - espécie comum 

F  ≤ 10% - espécie rara 

c) Formas de vida 

De acordo com Esteves (1998), a comunidade de macrófitas aquáticas se distribui 

em regiões litorâneas e possuem heterogeneidades características da adaptação de 

cada grupo aos diferentes gradientes apresentado biótipos específicos. O autor 
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descreve cinco tipos ecológicos das macrófitas aquáticas, a saber: Macrófitas 

aquáticas emersas, enraizadas ao sedimento com folhas fora d’água; Macrófitas 

aquáticas com folhas flutuantes, enraizadas ao sedimento com folhas flutuantes; 

Macrófitas aquáticas submersas, enraizadas ao sedimento porém com o corpo 

submerso na água; Macrófitas aquáticas submersas livres tem rizóides pouco 

desenvolvidos permanecendo flutuando submergidas na água; e as Macrófitas 

aquáticas flutuantes, flutuam na água (Figura 76). No entanto, alguns autores, como 

Pott & Pott (2000), descrevem também as formas biológicas anfíbias, como 

macrófitas que resistem ao meio terrestre e aquático devido às variações sazonais 

ou diárias do nível da água, e epífitas, como espécies vegetais que crescem sobre 

outras macrófitas flutuantes. Neste diagnóstico foram consideradas todas as formas 

biológicas citadas acima.  

 

Figura 76. Formas de vida das macrófitas aquáticas amostradas para Área de Influência Direta. Fonte: 

ESTEVES, 2011 
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• RESULTADOS E DISCUSÃO – MACROFITAS AQUÁTICAS 

Foram encontradas um total de 16 espécies de macrófitas aquáticas, sendo apenas 

uma pertencente à Divisão Monilophyta e 15 à Divisão Magnoliophyta. A Divisão 

Monilophyta foi representada pela família Blechnaceae, com a espécie 

Telmatoblechnum serrulatum (Rich.) Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey. 

Os 15 taxóns identificados da divisão Magnoliophyta estão enquadrados em dez 

famílias botânicas, no qual as mais representativas foram Araceae, Cannaceae, 

Hydrocharitaceae, Polygonaceae e Pontederiaceae com duas espécies cada. 

Abaixo, segue no Quadro 12 a sinopse das espécies de macrófitas aquáticas 

encontradas no presente diagnóstico: 

Quadro 12. Sinopse das espécies de macrófitas aquáticas. 

Grande Grupo Ordem Família Espécie 

Angiospermas Alismatales Araceae Lemna valdiviana Phil. 

 Alismatales Araceae Pistia stratiotes L. 

 Alismatales Hydrocharitaceae Egeria densa Planch. 

 Alismatales Hydrocharitaceae Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 

Heine 

 Apiales Araliaceae Hidrocotyle ranunculoides L.f. 

 Caryophyllales Amaranthaceae Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 

 Caryophyllales Polygonaceae Polygonum ferrugineum Wedd. 

 Caryophyllales Polygonaceae Polygonum punctatum Elliott 

 Commelinales Pontederiaceae Eichhornia paniculata (Spreng.) Solms 

 Commelinales Pontederiaceae Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 

 Lamiales Linderniaceae Torenia thouarsii (Cham. & Schltdl.) Kuntze 

 Myrtales Onagraceae Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hora 

 Poales Poaceae Paspalum sp. 
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De acordo com este resultado, a diversidade de espécies apresentada neste 

diagnóstico, quando comparados com outros estudos florísticos em ecossistemas 

aquáticos da região Nordeste de Brasil, apresentou-se menor. Dentre estes 

trabalhos destacam-se os de Henry-Silva et al. (2010), que encontraram 40 espécies 

de macrófitas em ecossistemas aquáticos temporários do rio Apodi, no município de 

Mossoró, Rio Grande do Norte; e o de Xavier et al. (2012), que identificaram 33 

espécies em açudes do município de Camocim de São Felix, agreste de 

Pernambuco. No entanto, alguns trabalhos registraram um número menor de 

espécies, como Barbieri & Pinto (1999), citando 19 espécies de macrófitas na 

Baixada Maranhense, e Matias et al. (2003), que identificaram 19 espécies na Área 

de Proteção Ambiental de Jericoacoara, Ceará. 

Segundo Xavier (2014), comparações florísticas com trabalhos já publicados não 

são recomendáveis por se tratar de diferentes metodologias e, consequente, esforço 

de coleta. No entanto, a importância de diagnósticos para empreendimentos de 

grande porte como este, o que está sendo apresentado contribui também para a 

ampliação conhecimento ecológico e da biodiversidade de regiões ainda pouco 

estudadas.  

Com relação à diversidade específica das Estações de coleta, as Estações AID 3 e 4 

BAIXO e AID 3 DIREITA foram as que apresentaram maior diversidade, com seis 

espécies cada, seguida da AID 1 DIREITA com quatro espécies. As Estações AID 2 

e 3 ACIMA apresentaram três espécies cada, enquanto a AID 1 e 2BAIXO e AID 1 

 Zingiberales Cannaceae Canna glauca L. 

 Zingiberales Cannaceae Canna coccinea Mill. 

Samambaias Polypodiales Blechnaceae Telmatoblechnum serrulatum (Rich.) Perrie, D.J. 

Ohlsen & Brownsey 
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ACIMA apresentaram duas espécies cada. Por fim, a AID 2 BAIXO e a AID 4 

DIREITA apresentaram uma e nenhuma espécie, respectivamente, onde detiveram 

a menor representatividade de macrófitas aquáticas com quatro espécies.  

AS AID 3 E 4 BAIXO e AID 3 DIREITA deteve a maior riqueza devido a área ser 

aparentemente menos antropizadas que as demais, com presença de boa parte da 

mata ciliar intacta e a ausência de ocupação humana nas proximidades do corpo 

d’água. Observamos que as margens dos corpos aquáticos nas AID 3 e 4 BAIXA e 

na AID 3 DIREITA apresentaram uma Mata Ciliar mais preservada, com árvores de 

grande porte e nativas da Mata Atlântica, quando comparado com as demais 

estações (Figura 77). Possivelmente, estas condições favoreceram ao 

desenvolvimento das plantas aquáticas, no qual boa parte foi classificada como 

Macrófitas Emersas, ou seja, necessitam de substrato para se fixarem. Desta forma, 

as condições das localidades AID 3 e 4 BAIXA e AID 3 DIREITA foi a mais propícia a 

deter maior riqueza. 

 

 Figura 77. Visão geral da Mata Ciliar na AID 3 BAIXA e da AID 3 DIREITA. Fonte: Arthur Macêdo. Data: 23/03/2021. 
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Na Estação AID 4 BAIXO houve o registro da ocorrência de uma espécie que foi 

exclusiva deste ponto de amostragem: Telmatoblechnum serrulatum. Já a AID 3 

DIREITA apresentou com exclusividade as espécies Torenia thouarsii e Lemna 

valdiviana (Figura 78). Esta amostragem exclusiva pode indicar condições 

ambientais específicas do ecossistema nestes pontos para as espécies citadas. 

 

Figura 78. Espécie Lemna valdiviana na AID 5. Fonte: Arthur Macêdo. Data: 23/03/2021. 

 

Embora a Estação AID 1 DIREITA tenha permanecido em segundo lugar com 

relação a riqueza (4 táxons), a Mata Ciliar desta localidade não apresentava o 

mesmo padrão de preservação das AID 3 e 4 BAIXA e AID 3 DIREITA (Figura 79). 

Observamos que na AID 2 a Mata Ciliar era composta por plantas terrestres 

ruderais, em sua maior parte as gramíneas eram dominantes, e a quase ausência do 

estrato arbóreo pode ter contribuído para redução das plantas aquáticas.  
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Figura 79. Visão geral da Mata Ciliar na AID 1 DIREITA. Fonte: Arthur Macêdo. Data: 23/03/2021. 

De forma geral, a Área de Interferência Direta, com relação as macrófitas aquáticas, 

não apresentou nenhuma espécie classificada como rara, endêmica ou ameaçada 

de extinção (Flora do Brasil, 2020 em construção). Embora a frequência de espécies 

na localidade tenha identificado três táxons como “raros” (Lemna valdiviana, 

Telmatoblechnum serrulatum e Torenia thouarsii) (Figura 80), eles referem-se 

apenas a amostragem na área de estudo, mas não o status de conservação atual 

destas espécies. No total, com relação a ocorrência, onze espécies foram 

consideradas comuns, uma espécie foi considerada constante e três foram 

consideradas raras na AID. 
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Figura 80. Gráfico representando a distribuição das espécies nas categorias de frequência na AID. 

 

A forma biológica Macrófita Emersa foi predominante, com sete espécies, seguida 

das formas Macrófita Flutuante Livre, (quatro spp.), Macrófita com Folha Flutuante 

(duas espécies), Macrófita Submersa Livre (1) e Anfíbia (uma espécie), sendo 

Canna glauca, (Figura 81).  
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Figura 81. Gráfico com o percentual de espécies quanto as suas formas biológicas das macrófitas aquáticas 

registradas na AID. 

Sobre a grande ocorrência de espécies anfíbias, Paz & Bove (2007) comentam que 

a presença de determinadas espécies em ambientes aquáticos não significa 

dependência à água, mas tolerância por um curto período. Os autores abordam, 

ainda, que este comportamento pode estar em função da consequência de 

inundações acidentais e/ou um avanço vegetativo durante uma estação de 

estiagem, sendo considerado por eles como plantas tolerantes. Não foram 

observadas ocorrências de macrófitas epífitas, o que pode estar associada à uma 

baixa ocorrência e biomassa de espécies flutuantes, não havendo substrato para o 

desenvolvimento de plantas aquáticas epífitas. 

As espécies que apresentaram uma maior frequência de ocorrência nas Estações 

foram Paspalum sp. com 63.6%, seguidas por Egeria densa e P. ferrugineum e P. 

punctatum com 27.3% cada. Lemna valdiviana, Telmatoblechnum serrulatum e 

Torenia thouarsii representaram 9.1% cada. Já Alternanthera philoxeroides, Canna 

glauca, Eichhornia crassipes, E. paniculata, Hydrocotyle ranunculoides, Limnobium 
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laevigatum, Ludwigia leptocarpa e Pistia stratioides foram todas representadas com 

18.2% das ocorrências (Figura 82 e Quadro 13). 

 

Figura 82. Gráfico da frequência de Ocorrência das macrófitas aquáticas registradas na AID, município de 

Quipapá – PE. 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 204 

 

 

Quadro 13. Espécies de macrófitas aquáticas ocorrentes na AID, município de Quipapá – PE, para o empreendimento “Aterro Sanitário de Quipapá”, com suas respectivas 

formas biológicas e Estações de coletas que apresentaram ocorrência.  

 

 

 

 

 

 

Legenda: 0 = Ausência; 1 = Presença; ME = macrófita emersa; MFF = macrófita com folha flutuante; AN = anfíbia; MFL = macrófita 
flutuante livre; MSF = macrófita submersa livre;  F.B. = Forma Biológica; F.O. = Frequência de Ocorrência. 

 

Espécies F.B. AID 1 BAIXO AID 2 BAIXO AID 4 BAIXO AID 3 BAIXO AID 1 DIREITA AID 2 DIREITA AID 3 DIREITA AID 4 DIREITA AID 1 ACIMA AID 2 ACIMA AID 3 ACIMA Total

Alternanthera philoxeroides ME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 18.2 comum

Canna glauca AN 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 18.2 comum

Egeria densa MSL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 27.3 comum

Eichhornia crassipes MFL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 18.2 comum

Eichhornia paniculata MFF 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 18.2 comum

Hydrocotyle ranunculoides MFF 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 18.2 comum

Lemna valdiviana MFL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9.1 rara

Limnobium laevigatum MFL 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 18.2 comum

Ludwigia  leptocarpa ME 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18.2 comum

Paspalum  sp. ME 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 7 63.6 constante

Pistia stratiotes MFL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 18.2 comum

Polygonum ferrugineum ME 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 27.3 comum

Polygonum punctatum ME 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 27.3 comum

Torenia thouarsii ME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9.1 rara

Telmatoblechnum serrulatum ME 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9.1 rara

RIQUEZA 2 1 6 6 4 2 6 0 2 3 3

FO
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• CONSIDERAÇÕES FINAIS – Macrófitas aquáticas 

Em detrimento à dinâmica das comunidades de macrófitas aquáticas, alguns 

indivíduos são capazes de responder a diversas alterações ambientais e podem ser 

usados como bioindicadores do estado trófico desses ecossistemas. Comparando 

com demais trabalhos científicos na área, podemos concluir que a riqueza esteve 

bastante abaixo do encontrado em áreas com maior grau de preservação. 

Na AID do empreendimento foram registradas uma marcante presença da macrófitas 

infestante Paspalum sp., onde esteve presente em quase todas as Estações de 

coleta. Além disso, foi observada a ocorrência de outras macrófitas consideradas 

como infestantes como Alternanthera philoxeroides, Pistia stratiotes e Polygonum 

ferrugineum, onde a modificação de um sistema lótico para um sistema lêntico 

poderá induzir o desenvolvimento de grandes populações dessas espécies, podendo 

ocasionar problemas a curto e longo prazo na utilização desse recurso hídrico. 

Visto que as análises realizadas resultam de uma amostragem, ou seja, em 

detrimento da dinamicidade da transformação de um ecossistema, espera-se que a 

flora apresentada neste diagnóstico estará propícia a modificações, seja de ordem 

natural, como também devido às mudanças ocorrentes em função do 

empreendimento. Entretanto, uma dessas alterações pode ser o aumento de 

biomassa de algumas espécies consideradas daninhas, uma vez que não houve 

registro de espécies com potencial conservacionista. 

 

FAUNA AQUÁTICA  

• Fitoplâncton e Zooplâncton 
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O plâncton constitui um grupo de organismos de diferentes táxons que se 

assemelham pelo seu habitat planctônico (ESTEVES, 2011). Desenvolvem um papel 

fundamental na ciclagem dos nutrientes e no fluxo energético além de ser 

determinante para estudos de compreensão da malha trófica em ambientes 

aquáticos (ESTEVES, 2011). 

Os organismos fitoplanctônicos são os principais responsáveis pela produtividade 

primária em ecossistemas aquáticos (SANT’ANNA et al., 2006). Por possuírem a 

capacidade de produção de substâncias tóxicas, alterações na dinâmica 

populacional desses organismos, carreados, principalmente, por alterações 

antrópicas como eutrofização do ambiente podem ser de grande risco à saúde 

humana (CALIJURI et al., 2006). No Brasil, por exemplo, já foram registradas mais 

de 20 espécies de cianobactérias potencialmente tóxicas (AQUINO et al., 2011). 

Neste sentido, o estudo da composição dos organismos componentes do 

fitoplâncton é de suma importância em análises de impacto ambiental e avaliação de 

recursos hídricos. 

Sabe-se que diversos fatores são controladores da abundância e riqueza 

planctônica, como estratégias e disponibilidade alimentar, predação, competição, 

aporte de nutrientes, estrutura térmica e circulação (COELHO-BOTELHO, 2003). 

Além das alterações na composição e densidade planctônicas, a elevação da 

biomassa tem sido frequentemente associada ao aumento do estado trófico, não só 

em águas brasileiros como também de outros países, sugerindo que o um maior 

grau de eutrofização, dentro de limites toleráveis, pode levar a uma maior oferta em 

termos de recursos alimentares, levando a maiores quantidades de biomassa 

planctônica. 
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• Metodologia Fitoplâncton e Zooplâncton - AID 

A caracterização da riqueza fitoplanctônica se deu através de coletas nos mesmos 

pontos amostrados nos demais grupos do ecossistema aquático. Amostras foram 

coletadas com rede de plâncton de 20 μm de abertura de malha, num volume filtrado 

total de 10 litros, acondicionadas em recipientes de aproximadamente 200 ml, 

devidamente etiquetados, preservadas com lugol acético. Em laboratório, foram 

colhidas alíquotas (1 mL), que foram identificadas de acordo com literatura 

pertinente e contadas com auxílio de microscópio ótico binocular.  

Para complementação dos dados referente a área de influência direta (AID) 

utilizamos o método que tem como base o levantamento de dados secundários 

através de literatura especializada em estudos que estejam ligados a bacia 

hidrográfica local. Essa estrátegia está baseada na premissa de que se este corpo 

hídrico vier sofrer algum impacto, possivelmente poderá exercer influência ao longo 

de toda a bacia. 

• Resultados Fitoplâncton e Zooplâncton - AID 

Fitoplâncton 

Foram registrados três táxons de Fitoplâncton para a área influência direta (AID), 

sendo elas, Euglenophyta, Dinophyta, e Chlorophyta representadas respectivamente 

na Figura 83. Não houve espécies dominantes para a referida área monitorada da 

avaliação. Valores de riqueza e abundância dos respectivos grupos são explicitados 

na Quadro 14 a seguir.  
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Figura 83. Representantes do fitoplâncton encontrados nas áreas de estudo. A: Euglenophyta, B: Dinophyta, C: 

Chlorophyta. Fonte: Valdir Ferreira. Data: 23/03/2021. 

 

Quadro 14. Abundância e Riqueza do fitoplâncton encontrado na AID.  

Pontos Clorophyta  Dinophyta  Euglenophyta 

AID1 BAIXO 2 1 - 

AID2 BAIXO 3 2 1 

AID3 BAIXO 1 1 - 

AID4 BAIXO 2 1 2 
AID1 
DIREITA 1 1 1 
AID2 
DIREITA 1 2 - 
AID3 
DIREITA 1 1 1 
AID4 
DIREITA 3 1 2 

AID1 ACIMA 1 1 2 

AID2 ACIMA 2 2 - 

AID3 ACIMA 2 1 1 

Total 19 14 10 

Riqueza 
Total 

3 
 

Abundância 
total  

43 

A B C 
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Baseado em literatura especializada, foi possível elaborar uma lista de espécies 

fitoplanctônicas esperadas para a bacia do rio Una. A escacez de estudos para a 

região foi o principal gargalo para conhecer as caracteristicas da biodiversidade 

fitoplanctânica, contudo, através de um único trabalho  encontrado,  publicado por 

CARDOSO et al. (2013), conseguimos extrais as seguintes informações: 

Filo CYANOBACTERIA 

Classe Cyanophyceae 

Limnothrix sp. 

Lyngbya sp. 

Lyngbya sp. 

Oscillatoria sp. 

Pseudanabaena limnetica (Lemmermann) Komárek 

Pseudanabaena sp. 

Filo CHLOROPHYTA 

Classe Chlorophyceae 

Monoraphidium arcuatum (Korshikov) Hindák 

Monoraphidium sp. 

Pediastrum duplex Meyen 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 210 

 

 

Radiococcus sp. 

Scenedesmus linearis Komarek 

Scenedesmus ovalternus Brébisson & Godey 

Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson & Godey 

Classe Trebouxiophyceae 

Closteriopsis sp. 

Oocystis borgei J.Snow 

Classe Conjugatophyceae 

Closterium cynthia De Notaris 

Closterium ehrembergii Meneghini ex Ralfs Closterium setaceum Ehrenberg ex Ralfs 

Closterium sp. 

Cosmarium sp. Hyalotheca sp. Spirogyra sp. 

Staurastrum sp. 

Staurodesmus sp. 

Filo OCHOROPHYTA 

Classe Bacillariophyceae 

Asterionella sp. 
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Aulacoseira alpigena (Grunow) Krammer 

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 

Aulacoseira granulata var. angustissima (O.F.Müller) Simonsen 

Coscinodiscus sp. 

Cyclotella meneghiniana Kützing 

Encyonema sp. 

Eunotia sp. 

Fragilaria sp. 

Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot 

Gomphonema gracile Ehrenberg 

Gomphonema sp. Melosira sp. 

Navicula sp. 

Nitzschia linearis (C.Agardh) W.Smith 

Nitzschia sp. 

Pinnularia sp. 

Pleurosigma sp. 
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Filo EUGLENOPHYTA 

Classe Euglenophyceae 

Phacus sp. 

Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg 

Trachelomonas sp. 

Não foi possível realizar comparações devido a inexistência de estudos prévios 

realizados na localidade. Segundo Aquino et al. 2011, clorofíceas, juntamente com 

euglenofíceas e cianobactérias são tolerantes a altas concentrações de matéria 

orgânica, principalmente em águas paradas, sendo, por vezes, encontradas em 

áreas de esgoto. Fato que não foi percebido para a área. A velocidade reduzida das 

correntes favorece a acumulação de nutrientes (ANTUNES et al., 2007), esta 

característica pode estar relacionada com a distribuição de espécies que foram 

encontradas para área. 

Em relação aos dados secudários, dentre as Cyanophyta, três gêneros são 

considerados potencialmente produtores de cianotoxinas, as espécies pertencentes 

aos gêneros Oscillatoria  e Lyngbya, são consideradas produtoras de neurotoxinas 

(SANT’ANNA et al., 2006) e Pseudanabaena, produtora de microcistinas (KLING et 

al., 2012). 

Não foram encontrados registros de estudos nos quais se referiam a concentração 

de células de Cyanophyta considerando-a um potencial risco para qualidade da 

água, de acordo com a Resolução Nº 2914/11 do Ministério da Saúde. Embora 

sejam registradas espécies potencialmente produtoras de cianotoxinas (Agujaro & 
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Isaac, 2002; Sá et al., 2010),  a falta de informações técnicas e científicas na bacia 

do rio Una acabam por caracterizar a água com uma “qualidade satisfatória”. 

Zooplâncton 

Com base em literatura especializada, foi possível complementar e estimar a 

composição da comunidade planctônica presente ao longo da Bacia do Rio Una, 

com dados referentes ao Zooplâncton. (cf. KOSTE, 1978; PENNAK, 1989; 

NOGRADY et al, 1993; EL MOOR-LOUREIRO, 1997; DUMONT e NEGREA, 2002), 

a lista de espécies é a que segue: 

FILO PROTOZOA 

Classe Rhizopoda 

Ordem Testacea 

Família Arcellidae 

Arcella discoides Ehrenberg, 1843. 

Familia Centropyxidae 

Centropyxis aculeata (Ehrenberg, 1838) 

FILO ROTIFERA  

Classe Eurotatoria 

Ordem Ploimida 
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Família Asplanchinidae 

Asplancha sp. 

Família Brachionidae 

Brachionus caudatus Barrois & Daday, 1894 

Brachionus leydigii Cohn, 1862. 

Brachionus patulus (O.F.Müller,1786)  

Brachionus plicatilis (O.F.Müller,1786) 

Brachionus sp. 

Keratella quadrata (Müller, 1786) 

Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) 

Família Lecanidae 

Lecane leontina (Turner, 1892) 

Família Synchaetidae 

Polyarthra sp. 

Ordem Gnesiotrocha 

Família Testudinellidae 
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Testudinella patina (Hermann, 1783) 

Testudinella sp. 

FILO ARTHROPODA 

Classe Branchiopoda 

Ordem Anomopoda 

Família Bosminidae (Sars, 1865) 

Bosmina sp. 

Família Daphniidae (Straus, 1820) 

Daphnia sp. 

Família Chydoridae (Stebbing, 1902) 

Familia Moinidae ( Goulden, 1968) 

Moina sp. 

Classe Maxillopoda 

Subclasse Copepoda 

Ordem Cyclopoida 

Familia Cyclopidae 
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Thermocyclops sp. 

Ordem Calanoida  

Classe Ostracoda  

Classe Insecta 

Ordem Diptera 

Familia Culicidae 

Familia Chironomidae 

 

MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS (CARCINOFAUNA E MALACOFAUNA) 

E ICTIOFAUNA  

• Metodologia - Macroinvertebrados Bentônicos (Carcinofauna e 

Malacofauna) e  Ictiofauna - AID 

Para a coleta destes grupos biológicos foi empregada à técnica de levantamento 

rápido na Área de Influência Direta (AID). Esta técnica consiste em explorar, os 

possíveis locais de ocorrência dos determinados taxons, utilizando diversos 

apetrechos de pesca (Figura 84), sendo realizado nos pontos selecionados para 

amostragem. Os pontos foram escolhidos de modo a explorar vários trechos dentro 

da área de influência e com água em seu leito. 
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Figura 84. Apetrechos de pesca utilizados para amostragem da Ictiofauna, Malacofauna e Carcinofauna. A) 

Puçá; B) Gerere; C) Arrasto. Fonte: Valdir Ferreira. Data: 23/03/2021. 

Os espécimes coletados foram registrados em planilha de campo e colocados em 

camadas de gelo em escama para anestesiamento e subsequente eutanásia através 

da redução do metabolismo até o sacrifício dos indivíduos (UFR, 2004). Logo após, 

os espécimes coletados foram fixados em formalina a 10% e transportados para o 

Laboratório. Os exemplares capturados foram identificados com auxílio de chaves e 

guias de identificação especializados.  
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• Resultados - Macroinvertebrados Bentônicos (Carcinofauna e 

Malacofauna) - AID 

Foram registradas três espécies de moluscos aquáticos na área do empreendimento 

(Figura 85). As espécies encontradas foram Pomacea sp., Melanoides tuberculata e 

Achatina fulica que ocorreram em todas as estações com fundo rochoso. (Quadro 

15). 

 
Figura 85. Malacofauna encontrada na área de influência direta - AID do empreendimento. A: Pomacea sp.; 

B: Melanoides tuberculata; C: Achatina fulica. Fonte: Valdir Ferreira. Data: 23/03/2021. 

Quadro 15. Riqueza e Abundância das espécies de moluscos aquáticos encontrados na área de Influência direta 

- AID.   

Táxon 
AID2 
DIREITA 

AID3 
DIREITA 

AID4 
DIREITA 

AID2 
ACIMA Total 

Pomacea sp. 1 5 2 3 11 
Melanoides 
tuberculata 1 2 4 1 8 

Achatina fulica 1 1 1 1 4 

            

Riqueza Total 3   Abundância Total 23 

A espécie M. tuberculata é exótica e apresenta um alto potencial de invasão, de 

acordo com o Livro de Espécies Exóticas do Nordeste do Brasil (LEÃO et al., 2011). 

Este táxon foi introduzido em corpos aquáticos brasileiros para tentar controlar 
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populações de Biomphalaria spp. que são conhecidos como hospedeiros do 

platelminto Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose. Em contra partida 

espécies do gênero Pomacea têm importância em relação à sua comercialização no 

mercado de aquarismo no Brasil (JÚNIOR et al., 2013).  

A espécie Achatina fulic  conhecida como caramujo gigante africano, é exótica, 

presente em praticamente todo o território nacional. Este táxon foi introduzido com a 

finalidade do cultivo para comercialização de sua carne (SANTANA TELES et al., 

1997). O maior problema, além dos impactos ambientais por competição com 

espécies nativas, é que este molusco é hospedeiro de parasitas causadores de 

doenças graves em seres humanos (MALEK & CHEN, 1974).  

Em relação a carcinofauna, foram registrados 27 indivíduos da mesma espécie na 

área de estudo. Conhecido Camarão-fantasma ou Camarão-canela (Macrobrachium 

amazonicum, Filo Arthropoda, Classe Malcostraca, Ordem Decapoda, Família 

Palaemonidae) (Figura 86), ocorrendo em todos os pontos de coleta. 
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Figura 86. Fotografia do Camarão-canela, Macrobrachium amazonicum, no ponto de coleta AID3 DIREITA. 

Fonte: Valdir Ferreira. Data: 23/03/2021. 

Esta é uma espécie exótica e extremamente comum nos ambientes aquáticos do 

nordeste, Não consta como ameaçado de extinção no livro da IUCN, sendo 

aproveitado também por algumas comunidades ribeirinhas, que a utilizam como 

alimento.  

A abundância relatada deste item pode estar diretamente ligada à introdução de M. 

amazonicum nos reservatórios do Nordeste do Brasil, o qual tem sido um dos 

principais elementos da pesca comercial desta região brasileira (ODINETZ 

COLLART, 1993). 

• Resultados  - Ictiofauna - AID 

Após coletados, em laboratório, os peixes foram medidos, pesados e identificados 

um total de 49 indivíduos pertencentes a seis espécies (Figura 87). Dentre os seis 
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táxons coletados, nenhum deles consta como vulnerável ou em extinção pelas listas 

vermelhas da IUCN ou ICMBio. 

 

Figura 87. Fotografia da triagem e identificação em Laboratório. Fonte: Valdir Ferreira. Data: 23/03/2021. 

Praticamente não existem bibliografias (trabalhos acadêmicos e projetos de 

pesquisas) que contemplem as comunidades aquáticas e suas relações ecológicas 

nos corpos hídricos da região de Quipapá, impossibilitando uma análise integrada de 

como a ictiofauna local se comporta dentro dos vários segmentos da bacia e de que 

como vêm respondendo aos inúmeros impactos sofridos. 

Segue a baixo a lista taxonômica das espécies da ictiofauna capturada na área do 

empreendimento: 

Ordem CHARACIFORMES 

Família Characidae 
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Astyanax bimaculatus  

Família Erytrinidae 

Hoplias malabaricus  

Ordem CYPRINODONTIFORMES 

Família Poecilidae 

Poecilia reticulata 

Poecilia vivipara  

Ordem PERCIFORMES 

Família Cichlidae 

Geophagus brasiliensis 

Ordem SILURIFORMES 

Família Callichthyidae 

Corydoras spp. 

 

No que diz respeito à composição taxonômica, os corpos d'água que ficam entorno 

do empreendimento, apresentaram uma ictiofauna em discordância com a 

composição esperada para ambientes íntegros de água doce, que deve apresentar 

um predomínio das ordens Characiformes e Silurifomes (BUCKUP et al., 2007) 

(Figura 88). Os riachos amostrados no estudo exibiram uma diversidade 

considerada baixa para ictiofauna. Este fato pode estar relacionado ao número 

reduzido de espécies encontradas, aliado a dominância de algumas espécies. 
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Figura 88. Espécies da área de estudo. A) Poecilia reticulata; B) Hoplias malabaricus; C) Geophagus brasiliensis; 

D) Astyanax bimaculatus E) Corydoras sp. F) Poecilia vivipara. Fonte: Valdir Ferreira. Data: 23/03/2021. 

 

No presente estudo, a ictiofauna esteve representada, sobretudo, pela família 

Poecilidae. Destaque negativo para o guaru ou barrigudinho (P. reticulata) que é 

uma espécie invasora, originária da Ásia, extremamente adaptada à ambientes de- 

gradados e eutrofizados (Quadro 16). 
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Quadro 16. Riqueza, Diversidade e Abundância das espécies de peixes encontrados na área de Influência direta 

- AID.   

Espécie N 

Abundância 
Relativa % 

Astyanax gr. 
Bimaculatus 5 10% 

Poecilia vivipara 12 24% 

Poecilia reticulata 17 35% 
Geophagus 
brasiliensis 8 16% 

Hoplias malabaricus 4 8% 

Corydoras spp. 3 6% 

      

Riqueza  6 
Abundância 
Absoluta  49 
Diversidade 
(Simpson)   0,77 

 

Altas participações do gênero Poecilia têm sido frequentemente relacionadas a 

impactos ambientais (JARAMILLO-VILLA; CARAMASCHI, 2008; PINTO; ARAÚJO, 

2007), já que correspondem a indivíduos pouco exigentes no que diz respeito às 

necessidades alimentares e reprodutivas. São considerados omnívoros, 

alimentando-se principalmente de invertebrados aquáticos e terrestres, detritos, 

algas e plantas, com uma tendência à ingestão de larvas de insetos, o que lhes 

confere uma ampla disponibilidade de recursos alimentares (NASCIMENTO; 

GURGEL, 2000). A dominância deste gênero está dentro do esperado, uma vez que 

o trecho inventariado se encontra parcialmente descaracterizado, tendo sido retirada 

parte da vegetação ciliar, além da presença de lixo nas margens. 
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Quando comparada à composição esperada de peixes na bacia do rio Una, o rio 

Pirangi, no trecho avaliado, se encontra em estado extremamente modificado, com 

baixíssima riqueza de espécies. Esse Fato pode ser evidenciado pela ocorrencia de 

varios individuos da especie exótica Poecilia reticulata,  nativa do norte da América 

do Sul e foi introduzida, provavelmente, através do aquariofilia sendo altamente 

prolífera e resistente a variações ambientais. O principal dano que pode causar é a 

redução de espécies nativas, uma vez que pode se alimentar dos ovos destas 

(LEÃO et al., 2011).  

Não foram encontradas nenhuma espécie reofílica ou migratória, apenas um taxon 

de importância economica local, contudo todos os individuos estavam no estágio 

juvenil, o que indica um possível colapso ecológico já em suas fases finais. O que 

pode indicar que a construção do empreendimento, seguindo todas as medidas de 

proteção ambiental, pode não trazer consequências negativas para a ictiofauna, 

além daquelas já sofridas pelas espécies ali encontradas. 

 

7.3. Unidades de Conservação 

Quando se pensa em conservação do meio ambiente, de maneira geral, a primeira 

diretriz a ser apontada é a identificação e seleção de ações e áreas prioritárias para 

a conservação quer seja ao nível federal, estadual ou municipal, pois desta forma é 

possível direcionar esforços científicos e políticas públicas de conservação 

(GASCON et al., 2004). 

De acordo com MMA (2007), a obtenção destas áreas prioritárias é feita 

principalmente por meio de estudos científicos prévios, uma vez que estes são 

necessários para gerar diagnósticos precisos da biota local. Assim, estes estudos 
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multidisciplinares formam a base de dados necessária para averiguar o potencial 

biológico local e avaliar o grau de importância de cada área a ser priorizada para a 

conservação de sua biodiversidade, bem como a posterior formação de Unidades de 

Conservação. 

As unidades de Conservação (UCs), áreas de proteção ambiental, são legalmente 

instituídas pelo Poder Público, nas suas três esferas, municipal, estadual e federal, 

com o intuito de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. Elas são 

reguladas pela Lei nº 9.985, de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC), possibilitando assim o desenvolvimento de estratégias 

conjuntas para as áreas naturais a serem preservadas. 

O SNUC divide as UCs em dois grupos, de acordo com seus objetivos de manejo e 

tipos de uso, as de proteção integral e as de uso sustentável e essas são divididas 

ainda em categorias. As Unidades de Proteção Integral têm como objetivo a 

preservação da natureza, sendo admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, 

com exceção dos casos previstos na Lei do SNUC e as Unidades de Uso 

Sustentável visam compatibilizar a conservação da natureza com o uso direto de 

parcela dos seus recursos naturais. 

O Atlas da Biodiversidade de Pernambuco (2014) elenca as diversas categorias 

encontradas para os dois grupos acima mencionados, na qual as RPPNs, 

considerado Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000 do SNUC,  são classificadas como 

Unidades de Conservação de uso sustentável. Sua abreviatura diz respeito a 

nomenclatura de "Reserva Particular do Patrimônio Natural" (RPPN) e é 

uma Unidade de Conservação criada a partir da iniciativa de particulares, 

proprietários de terras. 
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Na região em estudo, pode-se observar de acordo com o mapa (Anexo 11) apenas 

uma Unidade de Conservação na AII que dista cerca de 4 Km da ADA, sendo a 

RPPN Laje Bonita, localizada na BR 104, Km 133,5, criada através do Decreto 

Estadual n° 19.815/97.  

Esta RPPN se encontrada inserida no Domínio Atlântico, ou seja, Mata Atlântica no 

município de Quipapá, no qual apresenta 12,1203 hectares. Sua criação se deve a 

importância da conservação do fragmento florestal encontrado na propriedade 

privada Engenho São Carlos. Seu Diploma legal de criação pode ser encontrado 

através da Portaria CPRH/ SECTMA N°002/2006 (DOE 12.04.06) e não apresenta 

Plano de Manejo, bem como conselho gestor. 

De acordo com o Atlas de Biodiversidade de Pernambuco (2014), a RPPN apresenta 

como principais atividades desenvolvidas a agricultura da cana-de-açúcar e a 

criação de gado bovino organizada em forma de piquetes. No engenho Laje Bonita 

existe um alambique em funcionamento, datado do século XIX, que atualmente 

produz rapadura, aguardente e melaço de maneira artesanal. O patrimônio data da 

época da criação de Quipapá. Há também um balneário de pequeno porte, formado 

por corredeiras do riacho Duas Barras. 

 

7.4. Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 

Para que se possa gerenciar adequadamente a conservação e o uso da 

biodiversidade é preciso conhecê-la, saber onde ocorre, conhecer seu potencial de 

uso bem como as pressões antrópicas que ameaçam a continuidade de sua 

existência. Estas informações devem estar disponíveis para todos os setores e 
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níveis de governo bem como para todos os cidadãos de forma a orientar as tomadas 

de decisão sobre o uso das terras e das águas. 

As Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade no território brasileiro 

foram reconhecidas pelo Decreto n° 5.092, de 21 de maio de 2004 e instituída n° 09, 

de 23 de janeiro de 2007, ambas do Ministério do Meio Ambiente, com o objetivo de 

orientar propostas de criação de novas Unidades de Conservação pelo Governo 

Federal e pelos Governos Estaduais, a elaboração de novos projetos para a 

conservação, uso sustentável e recuperação da biodiversidade brasileira. Deve ficar 

claro, portanto, que as "Áreas Prioritárias para a Biodiversidade" não devem ser 

confundidas com Áreas Protegidas ou com Unidades de Conservação.  

De acordo com a avaliação do Atlas de Biodiversidade de Pernambuco (2014), as 

áreas de influência do empreendimento não se localizam em áreas prioritárias para 

conservação da biodiversidade. 

 

7.5. Meio Socioeconômico 

O presente estudo representa a análise integrada dos aspectos sociais, econômicos 

e culturais da população residente no município de Quipapá, inserida na área de 

influência do empreendimento denominado “Aterro Sanitário de Quipapá”. 

Os estudos socioeconômicos no contexto regional-local foram realizados com o 

objetivo de caracterizar a cidade de Quipapá sob os aspectos de sua ocupação, 

organização territorial, institucional, social e da qualidade de vida da população, a 

fim de identificar os principais aspectos que podem, eventualmente, interferir ou ser 

influenciados pela implantação do empreendimento. 
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Para possibilitar as análises socioeconômicas no âmbito deste estudo, foram 

realizados levantamentos de dados secundários junto aos seguintes órgãos, 

instituições e prefeitura: 

• IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; aspectos censitários do 

município de Quipapá; 

• CONDEPE/FIDEM – Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de 

Pernambuco; 

• IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; 

• ATLAS BRASIL – Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil; 

• SEEPE – Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco; 

• Prefeitura Municipal de Quipapá; 

A partir do levantamento dos dados secundários e de georreferenciamento 

referentes ao município de Quipapá, foram definidas as áreas de influência direta e 

indireta que, sob aspecto socioeconômico, se estabeleceu como área de influência 

direta as comunidades ou bairros no entorno do empreendimento, e o município em 

toda sua dimensão geográfica é determinado como área de influência indireta.  

Para o levantamento dos dados primários em campo, foi utilizada a metodologia de 

observação e de entrevistas com as comunidades locais, localizadas na área de 

influência direta (AID) do “Aterro Sanitário de Quipapá”, a ser implantado no 

município de Quipapá. Ainda foram realizadas visitas à cidade de Quipapá para 

identificação de instituições públicas e privadas que, por sua vez, terão seu 

detalhamento nos itens adiante.  
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• Caracterização do munícipio de Quipapá  

O município de Quipapá está localizado na microrregião da Zona da Mata Sul ou 

Mata Meridional pernambucana, apresenta latitude 08º49'40" sul e longitude 

36º00'42" oeste, estando a uma altitude de 462 metros; distante 180 km da capital 

Recife e com área territorial aproximada de 230,617 km² (IBGE, 2020; ATLAS 

BRASIL, 2017). Seus principais distritos são Quipapá e Pau ferro.  

A origem de Quipapá teve início com a primitiva povoação surgida no mesmo local, 

concentrada ao redor de pequena capela que, por sua vez, foi denominada de 

freguesia, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição de Quipapá. Atribuem-

lhe alguns origem africana, sendo, nessa hipótese, corrutela de quipacá, ou seja, 

asilo de fugitivos, justificado pelo fato de tratar-se de região dos Quilombos dos 

Palmares, refúgio de escravos evadidos. Segundo outros, a palavra é de origem 

tupi-guarani, oriunda de uma planta da família das cactáceas-o quipá. Repetindo o 

vocábulo para indicar mais de um, ou abundância, os indígenas diriam quipaquipá.  

O desbravamento da região onde se acha encravado o Município de Quipapá e que, 

segundo alguns historiadores, remonta aos anos de 1630/1697, foi realizado pelos 

negros que constituíram o Quilombo dos Palmares. Por um fenômeno comum 

nesses casos, deu-se a queda de uma sílaba, daí resultando Quipapá nome do 

Município, de uma de suas serras e de um de seus rios, com gentílico: quipapaense 

ou quipapaoara.  A formação Administrativa Distrito criado com a denominação de 

Quipapá, pela lei provincial nº 432, de 23 de junho de 1857, subordinado ao 

município de Panelas. Elevado à categoria de vila com a denominação de Quipapá, 

pela lei provincial nº 1402, de 12 de maio de 1879, desmembrado de Panelas.  
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Instalada em 18 de julho de 1879, pela lei municipal nº 34, de 20 de outubro de 

1899, foram criados os distritos de São Benedito, Barra da Jangada, Jurema e 

Queimadas e anexado ao município de Quipapá. A lei estadual nº 432, de 19 de 

maio de 1900, elevou à condição de cidade e sede do município com a 

denominação de Quipapá. Pela lei municipal nº 54, de 23 de novembro de 1905, é 

criado o distrito de Pau Ferro e anexado ao município de Quipapá. Em divisão 

administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 6 distritos: 

Quipapá, Barra de Jangada, Jurema, Pau Ferro, Queimadas e São Benedito. Assim 

permanecendo nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1 de setembro 

de 1920.  

Pela lei estadual nº 1931, de 11 de setembro de 1928, desmembra do município de 

Quipapá o distrito de Queimadas, para constituir o novo município de Jurema. Em 

divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído de 

5 distrito: Quipapá, Barra de Jangada, Pau Ferro, São Benedito e São Sebastião da 

Barra. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 

1936 e 31 de dezembro de 1937.  

Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09 de dezembro de 1938, o distrito de São 

Sebastião da Barra foi extinto, sendo seu território anexado ao distrito de sede do 

município de Quipapá e de São Benedito. Sob o mesmo decreto o distrito de Barra 

de Jangada passou a denominar-se Igarapeba. No quadro fixado para vigorar no 

período de 1939-1943, o município é constituído de 4 distritos: Quipapá, Igarapeba 

(ex-Barra de Jangada), Pau Ferro e São Benedito. Pelo decreto-lei estadual nº 952, 

de 31 de dezembro 1943, o distrito de São Benedito passou a denominar-se Iraci.  

Em divisão territorial datada de 1 de julho de 1950, o município é constituído de 4 

distritos: Quipapá, Igarapeba, Iraci e Pau Ferro. Assim permanecendo em divisão 
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territorial datada de 1 de julho de 1960. Pela lei estadual nº 4980, de 20 de 

dezembro de 1963, desmembram do município de Quipapá os distritos de Iraci e 

Igarapeba, para constituir o novo município com a denominação de São Benedito do 

Sul. Em divisão territorial datada de 31 de julho de 1963, o município é constituído 

de 2 distritos: Quipapá e Pau Ferro; assim permanecendo em divisão territorial 

datada de 2005 (IBGE, 2020; PREFEITURA DE QUIPAPÁ, 2021).  

• Caracterização econômica e Índice de Desenvolvimento Humano 

O perfil socioeconômico do município de Quipapá é dinamizado por leve evolução 

positiva em indicadores importantes. Apesar de o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM)1 de 0,552, em 2010, ser considerado como baixo, o IDHM 

do município tem apresentado avanço histórico neste indicador, uma vez que no ano 

2000 era de 0,361. Em termos relativos, a evolução do índice foi de 52,91% no 

município, o que significa uma melhora em termos de educação, longevidade e 

renda per capita (ATLAS BRASIL, 2017; IBGE, 2020; CONDEPE/FIDEM, 2016).  

A renda per capita mensal no município, por exemplo, passou de R$ 145,05, em 

2000, para R$ 215,92, em 2010. Em 2016, o salário médio mensal era de 1,6 

salários mínimos. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio 

salário mínimo por pessoa, tinha 52.8% da população nessas condições, o que o 

colocava na posição 53 de 185 dentre as cidades do estado e na posição 838 de 

5570 dentre as cidades do Brasil (ATLAS BRASIL, 2017; IBGE, 2020). Outro dado 

similar é que, em 2000, 48,24% da população do município eram extremamente 

pobres, 71,46% eram pobres e 86,57% eram vulneráveis à pobreza; em 2010, essas 

 

1 O IDHM é um número que varia entre 0,000 e 1,000; quanto mais próximo de 1,000, maior o 
desenvolvimento humano de uma localidade. 
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proporções eram, respectivamente, de 21,35%, 46,59% e 74,96%, segundo 

informações do Atlas Brasil e IBGE. 

A situação da vulnerabilidade social no município de Quipapá pode ser analisada 

pela dinâmica de alguns indicadores: houve, por exemplo, redução no percentual de 

crianças extremamente pobres, que passou de 60,94% para 31,44%, entre 2000 e 

2010; o percentual de mães chefes de família sem fundamental completo e com 

filhos menores de 15 anos, no mesmo período, passou de 18,88% para 26,79%. 

Assim, houve evidente crescimento no percentual da população em domicílios com 

banheiro e água encanada. A Figura 89 evidencia dados da evolução proporcional 

de vulnerabilidade, pós bolsa família, no município, entre os anos de 2014 e 2017.  

 

Figura 89. Evolução das proporções de extremamente pobres, pobres e vulneráveis à pobreza inscritas no 

CadÚnico após o bolsa família no município de Quipapá/PE, 2014 a 2017. Fonte: ATLAS BRASIL, 2017. 
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Finalmente, o meio ambiente se coloca como uma questão de alerta, à medida que, 

em 2017, a porcentagem de cobertura vegetal por flora nativa era de 6,57%, mesmo 

período em que o município já aparecia nos dados oficiais de queimadas no Brasil 

(INPE, 2017). 

• Características de Habitação e Saúde 

Sobre as condições de habitação da população, em 2010, o abastecimento de água 

contempla 78,48%, o de energia elétrica 99,07% e a coleta de lixo 93,74% dos 

domicílios do município; entre os anos de 2013 e 2017, o abastecimento de água já 

abarcava 100,00% dos munícipes. Os dados sobre o percentual da população 

vivendo em domicílios com coleta de resíduos sólidos, destaca-se que não houve 

alteração no período, alcançando 100,00% da população, em 2016 (IBGE, 2020; 

ATLAS BRASIL, 2017). Dos 6.266 domicílios particulares permanentes, 5.604 

possuem banheiro ou sanitário, 2.758 estão ligados à rede geral de esgotamento 

sanitário, 3.854 são abastecidos pela rede geral de água, 1.062 são abastecidos por 

poço ou fonte natural e 107 usam outras formas de abastecimento.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Quipapá 

apresenta 47.4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 49.6% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 6.4% de domicílios urbanos 

em vias públicas com urbanização adequada, tais como: presença de bueiro, 

calçada, pavimentação e meio-fio. Quando comparado com os outros municípios do 

estado, fica na posição 82 de 185, 122 de 185 e 87 de 185, respectivamente. Já 

quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 2346 de 5570, 4146 de 

5570 e 3229 de 5570, respectivamente (IBGE, 2020).  
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Os indicadores de longevidade e mortalidade, em que a esperança de vida ao 

nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade do IDHM e faz 

referência ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 – Saúde e Bem-estar. O 

valor dessa variável no município de Quipapá era de 64,84 anos, em 2000, e de 

69,57 anos, em 2010. Em Pernambuco, por exemplo, a esperança de vida ao nascer 

era 67,32 anos em 2000, e de 72,32 anos, em 2010 (ATLAS BRASIL, 2017). A taxa 

de mortalidade infantil, definida como o número de óbitos de crianças com menos de 

um ano de idade para cada mil nascidos vivos, passou de 58,72 por mil nascidos 

vivos em 2000 para 28,20 por mil nascidos vivos no município, em 2010, e 10,56, 

em 2017 (IBGE, 2020). A seguir (Quadro 17), outros indicadores de saúde, por sexo 

e cor, calculados com base nos registros do Ministério da Saúde - Quipapá/PE - 

2016 e 2017.  

Quadro 17. Indicadores de saúde, por sexo e cor, calculados com base nos registros do Ministério da Saúde - 

Quipapá/PE - 2016 e 2017. 

Indicadores de Registros 

Administrativos 

 

Total 

2016 

Total 

2017 

Negros 

2017 

Brancos 

2017 

Mulheres 

2017 

Homens 

2017 

Taxa bruta de mortalidade 6,70 5,15 4,06 1,05 2,56 2,59 

Taxa de mortalidade por doenças 

não transmissíveis 
381,53 274,86 212,92 61,94 143,24 131,62 

Taxa de mortalidade infantil 5,97 10,56 11,32 - 7,41 6,71 

Taxa de incidência de AIDS 7,79 11,61 3,87 0,00 0,00 0,00 

Taxa de mortalidade por acidente de 

trânsito 
35,04 27,10 19,36 7,74 3,87 23,23 

Taxa de mortalidade materna 298,51 0,00 - - - - 

% de internações por doenças 

relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado 

1,28 1,38 1,02 0,00 1,11 1,92 
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Indicadores de Registros 

Administrativos 

 

Total 

2016 

Total 

2017 

Negros 

2017 

Brancos 

2017 

Mulheres 

2017 

Homens 

2017 

% de meninas de 10 a 14 anos de 

idade que tiveram filhos 
0,90 0,70 0,75 4,84 - - 

% de adolescentes de 15 a 17 anos 

de idade que tiveram filhos 
24,78 27,11 26,79 32,26 - - 

Fonte: ATLAS BRASIL, DataSus – Ministério da Saúde (2016 e 2017). 

Ainda segundo o IBGE (2017), existem atualmente treze (13) estabelecimentos de 

saúde associados ao Sistema Único de Saúde (SUS); nas Figuras 90 e 91 

apresenta-se alguns exemplos, coletados durante o levantamento de campo. De 

acordo com dados fornecidos pelos funcionários da Secretaria de Saúde de 

Quipapá, as doenças de veiculação hídrica, arboviroses etc. mais recorrentes na 

região são: Diarreia, Viroses, Esquistossomose, Hanseníase, Tuberculose, Dengue, 

Zika Vírus, Chikungunya e infecções de cutâneas de uma maneira geral. O DataSus 

(2017) sinaliza que foram realizados sessenta (60) registros de casos com animais 

peçonhentos, cinco (5) casos de dengue e dezesseis (16) casos de meningite 

meningocócica, em 2020.  
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Figura 90. PFS (Programa Saúde da Família) Nelson Jerônimo da Silva, em Quipapá – PE. Fonte: Dweison 

Nunes, 2021. Data: 23/03/2021. Levantamento de campo. 

 

Figura 91. Unidade Básica de Saúde Fernando Sales dos Santos, em Quipapá – PE. Fonte: Dweison Nunes, 

2021. Data: 23/03/2021. Levantamento de campo. 
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Adicionalmente, em função da emergência da Covid-19, a secretaria de saúde de 

Quipapá já havia confirmado 467 casos da doença (447 recuperados, 12 em 

recuperação e 9 óbitos); em Pernambuco já havia 318.449 casos confirmados, 

273.219 recuperados e 11.411 óbitos, até 15/03/2021, de acordo com os dados 

oficiais da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SEEPE) (PREFEITURA 

DE QUIPAPÁ, 2021; SEEPE, 2021). 

• Caracterizações populacional e educacional 

Considerando o último censo de 2010, a população era 24.186 pessoas, com 

população estimada de 25.831 e 26.175 pessoas, em 2017 e 2020, 

respectivamente; e sendo constituída, em sua maioria, por mulheres e negros 

(ATLAS BRASIL, 2017; IBGE, 2020), dos quais 11.918 do sexo masculino (49,28%) 

e 12.268 do sexo feminino (50,72%). Desse total, 11.813 (48,84%) habitantes vivem 

na área urbana e 12.373 (51,16%) da área rural. Entre 2013 e 2017, a população do 

município - Quipapá - registrou um aumento de 2,42%. No mesmo período, 

Pernambuco registrou um aumento de 2,87%.  

O Censo Demográfico do IBGE mostra que a razão de dependência 2  total no 

município passou de 78,11%, em 2000, para 63,43% em 2010, e a proporção de 

idosos, de 6,71% para 7,50%. Já em Pernambuco, a razão de dependência passou 

de 59,36% para 49,34%, e a proporção de idosos, de 6,14% para 7,37% no mesmo 

período (ATLAS BRASIL, 2017; IBGE, 2020). A Quadro 2 evidencia a estrutura 

etária do município.  

 

2 Corresponde à população com menos de 15 anos ou com mais de 65 anos de idade (população 
economicamente dependente) em relação à população de 15 a 64 anos de idade (população 
potencialmente ativa) (ATLAS BRASIL, 2017). 
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Tabela 2. Estrutura etária da população no município - Quipapá/PE - 2000 e 2010. Fonte: ATLAS BRASIL, 2017; 

Censos Demográficos (2000 e 2010). 

Estrutura Etária 

População 

2000 

% do Total 

2000 

População 

2010 

 % do Total 

2010 

Menor de 15 anos 8.227 37,15 7.572  31,31 

15 a 64 anos 12.433 56,14 14.799  61,19 

65 anos ou mais 1.485 6,71 1.815  7,50 

Razão de dependência 78,11 - 63,43  - 

Taxa de envelhecimento 6,71 - 7,50  - 

Os indicadores do Atlas Brasil (2017) e do IBGE (2020) evidenciavam que a taxa de 

escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos) no município de Quipapá foi de 

exatamente 97,2%, em 2010, e que sua posição estava em 59 de um total 185, 

dentre as cidades do estado, e ranqueado em 3382 de 5570 dentre as cidades do 

Brasil. O IDHM Educação é composto por cinco indicadores. Quatro deles se 

referem ao fluxo escolar de crianças e jovens, buscando medir até que ponto estão 

frequentando a escola na série adequada à sua idade.  

As médias históricas demonstram que a taxa de distorção idade-série no ensino 

médio do município era de 32,20%, em 2016, e passou para 31,10%, em 2017. Por 

sua vez, a taxa de evasão no ensino fundamental foi de 5,20%, em 2013, para 

4,80%, em 2014. Por fim, a taxa de evasão no ensino médio foi de 11,80%, em 

2013, e, em 2014, de 15,80% (IBGE, 2020). No geral, mesmo diante do aumento da 

evasão da etapa do ensino médio, a expectativa de anos estudo aumentou no 

município, assim como a escolaridade da população adulta de 11,52% para 23,25, 

no município, em relação ao mesmo período. No Quadro 3 são apresentados outros 

indicadores de educação.  
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Tabela 3. Indicadores de educação, por sexo e cor, calculados com base nos registros do Ministério da 

Educação - Quipapá/PE – 2016 e 2017. Fonte: ATLAS BRASIL, 2017, Censos escolares INEP, 2016 e2017. 

Indicadores de Registros Administrativos 

 Total 

2016 

Total 

2017 

Negros 

2017 

Brancos 

2017 

Mulheres 

2017 

Homens 

2017 

Taxa de Distorção Idade-Série no médio  32,20 31,10 - - - - 

Taxa de evasão no ensino fundamental  5,20 4,80 - - - - 

IDEB anos finais do ensino fundamental  3,10 3,70 - - - - 

IDEB anos iniciais do ensino fundamental  4,70 4,70 - - - - 

% de alunos do ensino fundamental em escolas 

 com laboratório de informática 

 58,20 8,18 6,85 14,85 9,72 6,74 

% de alunos do ensino fundamental em escolas  

com internet 

 75,48 41,88 39,79 48,53 43,58 40,30 

% de alunos do ensino médio em escolas 

 com laboratório de informática 

 100,00 100,00 100,00 100,00 - - 

% de alunos do ensino médio em escolas  

com internet 

 100,00 100,00 100,00 100,00 - - 

 

Em pesquisa documental e de campo realizadas, constatou-se que existe, no 

município, 29 estabelecimentos de nível pré-escolar, concentrando 814 alunos; 26 

estabelecimentos de ensino fundamental, com 3.450 alunos matriculados, e um total 

de 159 docentes. No ensino médio, o município dispõe de 1 estabelecimento de 

ensino, com 531 alunos e 22 docentes, 2018 (IBGE, 2020). Não foram identificadas 

instituições de ensino superior no município. As Figuras 92, 93 e 94, dizem respeito 

a instituições de ensino fundamental (3 e 4) e médio (5) no município.  
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Figura 92. Escola Municipal João Antônio de S. Filho, em Quipapá-PE. Fonte: Dweison Nunes, 2021. Data: 

23/03/2021. Levantamento de campo. 

 

Figura 93. Figura 4: Escola Municipal Alegria do Saber, em Quipapá – PE. Fonte: Dweison Nunes, 2021. Data: 

23/03/2021. Levantamento de campo. 
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Figura 94. Figura 5: Escola Dr. Fernando Pessoa De Mello, em Quipapá-PE. Fonte: Dweison Nunes, 2021. Data: 

23/03/2021.  Levantamento de campo. 

Diante desses dados, há cerca de 27 instituições educacionais, públicas e privadas, 

que podem eventualmente servir para o desenvolvimento e ou participar de 

atividades de educação ambiental relacionadas ao empreendimento, em suas fases 

de planejamento, instalação e operação.  

Durante visitas de campo também foram identificadas instituições religiosas (Figuras 

95 e 96) e outros meios de comunicação (Figura 97) que também podem servir para 

o desenvolvimento e ou participar de atividades de educação ambiental relacionadas 

ao empreendimento, em suas fases de planejamento, instalação e operação, dentre 

eles: a Congregação cristã no Brasil; Igreja Católica; Capela de Santa Rita; Igreja 

adventista do 7 dia; Congregação Batista Missionária; Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição etc.; além da Associação Rádio Comunitária Quipapá Fm, principal 

veículo de comunicação local e que pode eventualmente ser um importante 

veiculador do conteúdo relacionado a impactos decorrentes do empreendimento.  
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Figura 95. Igreja Congregação Cristã do Brasil, em Quipapá-PE. Fonte: Dweison Nunes, 2021. Data: 23/03/2021. 

Levantamento de campo. 

 

Figura 96. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Quipapá-PE. Fonte: Dweison Nunes, 2021. Data: 

23/03/2021. 
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Figura 97. Rádio Comunitária Quipapá FM, em Quipapá-PE. Fonte: Dweison Nunes, 2021. Data: 23/03/2021. 

Por fim, as pesquisas documentais/bibliográficas e de levantamento de campo 

evidenciaram a inexistência de projetos de assentamento rural, de comunidades 

tradicionais (ribeirinhas, quilombolas, étnicas etc.) e de terras indígenas no município 

de Quipapá. 

• Caracterização da comunidade afetada e Área de Influência Direta (AID) 

As visitas de campo realizadas pela equipe da Mega Mak Transportes, 

Terraplanagem e Construção Ltda confirmaram a existência de comunidade 

diretamente afetada na Área de Influência Direta (AID), por estarem localizadas “no 

raio de 500 metros a partir do perímetro da área do empreendimento” e, que, 

portanto, serão removidas e indenizadas, como recomendam a NBR 13.896/1997 e 

a NBR 15849/2010. A pesquisa ainda considerou e identificou outros pequenos 

núcleos populacionais dentro do limite da AID, residentes no raio acima de 500 
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metros e máximo de 1000 metros, a partir do perímetro do empreendimento. Para 

ambas, comunidade afetada e núcleos populacionais, foram identificadas e 

realizadas, individualmente, pesquisa censitária e entrevistas qualificadas para 

conhecer as relações sociais, econômicas e culturais. 

Os resultados do levantamento de campo com as residências localizadas no raio de 

até 500 metros, a partir do perímetro do empreendimento, confirmaram a existência 

de 2 residências, localizadas nas comunidades “Sitio Califórnia” e “Sitio Gravatá”, 

respectivamente. Para fins didáticos e informativos, essas propriedades foram 

identificadas, com uso de georreferenciamento, como “Residência 1” e “Residência 

2”, conforme Figura 98.  

 

Figura 98. “RESIDÊNCIAS 1 E 2” localizadas no raio de 500 metros. Fonte: Dweison Nunes, 2021. 
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O levantamento de campo confirmou que essas residências são constituídas por 

“proprietários não residentes”, portanto, não sendo utilizadas para fins de moradia 

(Figura 99); fato que impediu a aplicação do questionário qualificado com os 

proprietários dessas propriedades. Não foi possível o registro fotográfico da 

“residência 2”, em função do acesso restritivo à propriedade. Diante disso, a 

empresa MEGA MAK Transportes Terraplanagem e Construção LTDA já entrou em 

contato com os proprietários dessas 2 residências para fins de acordo e tratativas 

indenizatórias, visando cumprir com que o determinam a NBR 13.896/1997 e a NBR 

15849/2010 e, sobretudo, o não prejuízo de ordem econômica ou mesmo social e 

cultural dos proprietários.  

 

Figura 99. “Residência 1”, localizada na comunidade “Sitio Califórnia”, em Quipapá-PE. Fonte: Dweison Nunes, 

2021. Data: 23/03/2021. 

Os resultados do levantamento de campo com as residências localizadas no raio 

acima de 500 metros e até 1000 metros, a partir do perímetro do empreendimento, 

confirmaram a existência de cerca de 13 residências – para fins didáticos e 

informativos, essas propriedades foram identificadas, com uso de 

georreferenciamento, como “Comunidades entrevistadas”, conforme Figura 100 –, 

das quais se conseguiu acesso com moradores em 9, localizadas nas comunidades 

“Sitio Califórnia” e “Sitio Gravatá”, consoante com as Figuras 101 e 102.  
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Figura 100. Comunidades entrevistadas, localizadas na comunidade “Sitio Califórnia”, em Quipapá-PE. Fonte: 

Dweison Nunes, 2021. 
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Figura 101. Residências localizadas na comunidade “Sitio Califórnia”, em Quipapá-PE. Fonte: Dweison Nunes, 

2021. Data: 23/03/2021. 
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Figura 102. Residências localizadas na comunidade “Sitio Gravatá”, em Quipapá-PE. Fonte: Dweison Nunes, 

2021. Data: 23/03/2021. 

A entrevista semiestruturada abordou sobre questões relevantes à disposição final 

de resíduos sólidos no município de Quipapá, percepção e outros aspectos 

inerentes ao perfil socioeconômico dos entrevistados. Foram entrevistadas 25 

pessoas, sendo do 11 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. Adiante, são 

revelados o grau de escolaridade (Quadro 18) e a faixa etária (Quadro 19) dos 

entrevistados. 
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Quadro 18. Nível de escolarização dos entrevistados. Fonte: Mega Mak, 2021; Dweison Nunes, 2021. 

Grau de escolaridade  

Descrição  Quantidade  

Não alfabetizado 9 

Ensino Fundamental I – Incompleto 4 

Ensino Fundamental I – Completo - 

Ensino Fundamental II – Incompleto 4 

Ensino Fundamental II- Completo 4 

Ensino Médio – Incompleto 3 

Ensino Médio – Completo - 

Ensino Superior – Incompleto 1 

Ensino Superior – Completo - 

 

Quadro 19. Faixa etária dos entrevistados. Fonte: Mega Mak, 2021; Dweison Nunes, 2021. 

Faixa etária   

Descrição  Quantidade  

 Até 18 anos 5 

18 anos até 24 anos 3 

24 anos até 30 anos - 

30 anos até 36 anos 6 

36 anos até 42 anos 3 

42 anos até 50 anos  4 

Acima de 50 anos  4 

De acordo com 100% dos entrevistados, a fonte de renda familiar é 

fundamentalmente baseada na agricultura de subsistência, complementada com 

aposentadoria de alguns integrantes da família. Quando considerada a renda 

familiar, o salário médio para o total de residentes gira em torno de 1 a 2 salários 

mínimos para 68% dos entrevistados; e de 16%, para os que sobrevivem com 
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menos de 1 salário mínimo e de 2 a 4 salários mínimos, respectivamente, conforme 

o Figura 103. 

 

Figura 103. Renda familiar dos entrevistados. Fonte: Mega Mak, 2021; Dweison Nunes, 2021.  

As entrevistas também consideraram outras questões, que dizem respeito ao perfil 

social e econômico dos munícipes locais. Sobre questões de habitabilidade, 100% 

das residências possuem energia elétrica fornecida pela Companhia Energética de 

Pernambuco (CELPE); 96% das residências possuem banheiro com vaso sanitário 

dentro das residências; e apenas 24% possuem água encanada fornecida pela 

Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). Por fim, 100% dos 

entrevistados afirmam não haver associação de moradores e, por sua vez, ausência 

de participação da comunidade em atividades comunitárias e associativas, 

organização familiar e de vizinhança. 

Os entrevistados quando questionados sobre os pontos positivos e negativos 

decorrentes da instalação de aterros sanitários, os pontos positivos mais recorrentes 

foram: Geração de emprego, destinação e tratamento adequados do lixo, melhorias 

4, 16%

17, 68%

4, 16%
0%

RENDA FAMILIAR

menos de 1 salário mínimo de 1 a 2 salários mínimos

de 2 a 4 salários mínimos mais de 4 salários mínimos
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socioambientais, possibilidade de práticas associadas a reciclagem etc. Dentre os 

pontos negativos foram citados possíveis aparecimento e proliferação de doenças, 

poluição visual e degradação de recursos fluviais; neste item “ponto negativo”, cerca 

de 12 entrevistados “não soube responder”, o que pode demonstrar a necessidade 

de se realizar atividades de educação ambiental e conhecimentos fundamentais 

sobre o aterro sanitário. 

Quando questionados sobre a existência de lixões em Quipapá, 72% afirmaram ter 

conhecimento de locais utilizados para este fim. Quando questionados sobre para 

que local são destinados os resíduos recolhidos pela prefeitura municipal de 

Quipapá, 60% confirmaram não ter conhecimento. Finalmente, no último tópico da 

entrevista, os munícipes são indagados a responder sobre a sua posição acerca da 

aprovação (ou não) da implantação do empreendimento Aterro Sanitário de 

Quipapá. Dos 25 entrevistados, 21 (84%) disseram concordar com a construção do 

aterro de pequeno porte no município. Os resultados dessa e de outras questões 

referentes ao perfil e percepção dos entrevistados se encontram na Figura 104. 
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Figura 104. Perfil socioeconômico, cultural e percepção dos entrevistados. Fonte: Mega Mak, 2021; Dweison 

Nunes, 2021.  

7.6. Passivo Ambiental 

O levantamento dos passivos ambientais foi realizado por meio de visita de campo 

realizada na ADA, o empreendedor tem obrigação de intervir nos passivos 

identificados, ora remediando-os para compatibilizá-los com as obras do 

empreendimento, ora controlando-os para não permitir sua evolução no tempo, ou 

apenas monitorando-os para determinar a necessidade e o momento oportuno de 

realizar alguma intervenção. 

Os passivos ambientais estão associados principalmente a aspectos físicos como 

erosões, instabilidades, assoreamentos, lixões, dentre outros; a abrangência do 

conceito, entretanto, é mais ampla e extensível a todos os meios que compõem a 

dimensão ambiental (físico, biótico e socioeconômico). 

O levantamento de campo, em conjunto com o diagnostico ambiental identificaram 

diferentes situações que representam danos ao meio ambiente, algumas se 
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apresentando como herança de ações pretéritas, outras se apresentando como fruto 

de intervenções recentes, porém anteriores à implantação do projeto. 

• Passivos relacionados à atividade agropecuária 

A atividade na região se desenvolve a partir de algumas práticas nocivas ao meio 

ambiente, como o desmatamento, na área são encontradas menos de 20 árvores 

consequência desta atividade. As pastagens causaram a degradação da área, 

ocorrendo além das poucas arvores, um solo irregular, talvez pelo pisoteio dos 

animais criados soltos no terreno (Figura 105).  

 

Figura 105. Imagem mostra desmatamento e solo degradado. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021 

• Passivos relacionados a resíduos 

Foram identificados relatos da presença de resíduos sólidos na área. Não há 

comunidade próxima que justifique a presença destes, o quantitativo é baixo (Figura 

106). 
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Figura 106. Resíduo eletrônico. Fonte: K. Pinheiro, 2021. Data: 23/03/2021 

7.7. Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais 

Segundo a resolução CONAMA nº 279/2001, no RAS (Relatório Ambiental 

Simplificado) deverão estar descritos e previstos os prováveis impactos ambientais e 

socioeconômicos da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, 

suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os 

métodos, técnicas e critérios para sua identificação, quantificação e interpretação. 

A identificação dos impactos ambientais foi realizada com a participação de toda a 

equipe responsável pela elaboração do presente Relatório Ambiental Simplificado, 

através de procedimentos interdisciplinares, de forma que fossem cobertos todos os 

aspectos relativos ao empreendimento em análises que pudessem resultar em 

consequências desfavoráveis ou favoráveis ao meio biótico, abiótico e 

socioeconômico. 

7.7.1. Procedimento metodológicos 

A metodologia empregada, visa identificar, descrever e avaliar os impactos oriundos 

do empreendimento, ao termino há proposição de medidas e programas ambientais 
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com a finalidade de sanar ou mitigar os impactos negativos. Na metodologia 

utilizada, a partir da identificação procede-se à descrição de cada impacto 

identificado, bem como a classificação pela equipe multidisciplinar. 

Os impactos ambientais são definidos pelo Art. 1º, da Resolução nº 001, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), como: 

 “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 

meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente, afetam: I 

- a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades 

sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; e V - a qualidade dos recursos ambientais” 

(CONAMA, 1986). 

A identificação dos impactos procede de três etapas essenciais: 

• Identificação de fatores geradores de impactos – atividades decorrentes das 

etapas de planejamento, implantação e operação do empreendimento. 

• Determinação dos aspectos ambientais impactados – definindo os fatores 

geradores de impactos, são determinados os aspectos ambientais que podem 

ser atingidos nos meios físicos, bióticos ou socioeconômicos decorrentes das 

atividades associadas ao empreendimento. 

• Identificação dos impactos decorrentes do empreendimento – a partir das 

duas etapas anteriores, em conjunto, possibilitam a construção da Matriz de 

Interação que permite identificar relação de causa-efeito e os responsáveis pela 

ocorrência das alterações ambientais (física, biótica ou socioeconômica). 

A escolha dessa Matriz está baseada na integração dos aspectos físicos, biológicos 

e socioeconômicos, como também na praticidade e facilidade na avaliação da 
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relevância e significância dos impactos por fases do projeto (planejamento, 

implantação e operação).  

O uso da Matriz de Interação permite que se faça uma descrição de cada impacto 

por grupo de ações propostas, revelando quais podem ser evitados, mitigados, 

compensados ou potencializados. Assim, a partir do conjunto de informações 

resultantes das análises da matriz de impacto, são definidas as medidas de controle 

– classificadas quanto à natureza, como mitigadoras, maximizadoras ou 

compensatórias, prevenindo, corrigindo, ou reduzindo a magnitude dos impactos em 

cada fase do empreendimento –; a fase do empreendimento em que deverão ser 

adotadas, o fator ambiental e impacto a que se aplicam, o prazo de permanência de 

sua aplicação, a responsabilidade por sua implantação, a exequibilidade e a 

complexidade. 

7.7.2. Caracterização dos impactos 

Considerando a metodologia aplicada, as atividades propostas para o 

empreendimento são associadas a fatores ambientas e identificados os impactos 

significativos, conforme as informações levantadas e presentes no diagnostico para 

os meios físico, biótico e socioeconômico. Em seguida, é formulada uma matriz, na 

qual são apresentados, em suas colunas, a etapa do empreendimento e os critérios 

de caracterização dos impactos, e em suas linhas, os impactos identificados 

conforme os critérios apresentados a seguir, adequados especificamente para este 

estudo ambiental. 

Efeito – característica do impacto quanto aos seus efeitos sobre os fatores 
ambientais, sendo:  

Positivo  
Negativo  

 
Direcionalidade – diz respeito ao meio, fator ambiental, que recebe o impacto ou 
seu efeito, sendo:  

Meio Físico  
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Meio Biótico  
Meio Socioeconômico  

 
Natureza – distingue se o impacto resulta diretamente de uma ação do 
empreendimento ou se o impacto se dá secundariamente à ação, sendo:  

Direto 
Indireto 

 
Abrangência – diz respeito à repercussão do impacto quanto a sua extensão em 
relação à área atingida, classificada como: 

Local – o impacto tem efeito apenas na ADA;  
Restrito – o impacto tem efeito na AID;  
Regional – o impacto tem efeito na AII;  
Global – o impacto tem efeito além da AII. 

 
Temporalidade – corresponde ao tempo de duração que o impacto pode se 
verificar, sendo classificada como: 

Curto Prazo – 1 ano ou menos.  
Médio Prazo – 1 a 10 anos.  
Longo Prazo – Acima de 10 anos. 

 
Reversibilidade – diz respeito à capacidade de o ambiente retornar ou não a sua 
condição original, com a suspensão da atividade geradora do impacto, podendo ser 
classificada como:  

Reversível – quando o fator ambiental afetado, cessada a ação, retorna às 
suas condições originais. 
Irreversível – quando o fator ambiental afetado não retorna às suas condições 
originais, uma vez ocorrida a ação.  
Cumulativo – decorre da soma ou da interação entre impactos, ou cadeias de 
impacto, gerada num mesmo sistema ambiental. 

 
Periodicidade – considera o tempo para que o impacto, ou seus efeitos, se 
manifeste, podendo ser:  

Temporário – quando os efeitos do impacto têm duração determinada. 
Permanente – quando os efeitos do impacto não cessam de se manifestar. 
Cíclico – quando o efeito se manifesta por períodos, ciclicamente. 

 
Probabilidade de ocorrência – expressa a possibilidade de ocorrência do impacto 
sobre o fator ambiental considerado, por meio de um incidente ou de um acidente 
ambiental ou, ainda, como um impacto intrínseco às atividades realizadas, sendo 
especificada como:  

Baixa – situação com pequena probabilidade de ocorrência. 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 

 

 259 

 

 

Média – situação com certa probabilidade de ocorrência, a depender de 
incidente ou acidente. 
Alta – situação esperada, impacto intrínseco às atividades realizadas nas fases 
de instalação ou operação do empreendimento, com agravamento para o fator 
ambiental. 

 
Magnitude – considera a intensidade com que o impacto pode se manifestar, 
aliando também, além da intensidade, a periodicidade e a amplitude temporal em 
que as características do fator ambiental podem ser alteradas, podendo ser 
classificada como: 

Baixa – quando os efeitos dos impactos apresentam fraco potencial de 
alteração da qualidade ambiental. 
Média – quando os efeitos dos impactos apresentam médio potencial de 
alteração da qualidade ambiental.  
Alta – quando os efeitos dos impactos apresentam forte potencial de alteração 
da qualidade ambiental. 

 
Importância – a importância de um impacto está atrelada à fragilidade/sensibilidade 
do fator ambiental afetado, podendo ser: 

Baixa – quando os efeitos do impacto atingem fator ambiental de pequena ou 
mínima fragilidade.  
Média – quando os efeitos do impacto atingem fator ambiental identificado 
como de média fragilidade ou protegidos.  
Alta – quando os efeitos dos impactos apresentam forte potencial de alteração 
da qualidade de ambiente frágil ou preservados por legislação específica. 
 

7.7.3. Aferição de Impacto 

Métodos capazes de antecipar e aferir as variações decorrentes dos impactos 

identificados, são pretendidos por muitas disciplinas, no entanto o melhor deles, 

continua a ser aquele mais adaptado ao problema que se pretende resolver, dentro 

de seu contexto (SÁNCHEZ, 2006). 

A Magnitude e a Importância são critérios de caracterização que possibilitam definir 

uma escala de apreciação, por isso podem ser tratados com maior prioridade e 

considerados de maior valor. 
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A avaliação dos critérios na maioria das vezes ocorre de forma subjetiva, por isso a 

importância do envolvimento da equipe multidisciplinar (Diagnóstico Ambiental 

realizado), pois há o respaldo do conhecimento científico e prático. 

A verificação da Significância está associada a valores de 1 a 3 e as somas 

algébricas dos valores atribuídos na matriz de impacto classificam o grau de 

significância de cada um dos impactos (Quadro 20). 

Quadro 20. Classes de Significância dos impactos. 

Classe Significância Pontuação 

Baixa 
Impacto de magnitude desprezível, restrito ao local, 

totalmente reversível com ações imediatas. 
2 e 3 

Média 
Impacto de magnitude considerável, reversível com 

ações mitigadoras. 
4 

Alta 

Impacto de grande magnitude, necessidades de 

grandes ações mitigadoras para reverter a 

contaminação/deterioração ambiental. 

5 e 6 

 

O critério de Magnitude consolida a avaliação dos demais, na medida em que realiza 

o balanço da classificação dos impactos analisados, somando-se a sensibilidade do 

ambiente sobre o qual o impacto se manifesta –, além da intensidade, avalia a 

propriedade (Quadro 21). 

Quadro 21. Ponderação da Significância dos impactos 

Magnitude 

Ponderação 

Importância (Ponderação) 

Baixa – 1 Média - 2 Alta – 3 
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Baixa – 1 Baixa Significância Baixa Significância Média Significância 

Média – 2 Baixa Significância Média Significância Alta Significância 

Alta - 3 Média Significância Alta Significância Alta Significância 

  

7.7.4. Identificação dos fatores geradores de Impactos 

Para a avaliação dos impactos, torna-se imprescindível o conhecimento das 

atividades a serem desenvolvidas pelo empreendimento, de forma a permitir um 

perfeito entendimento da relação de causa e efeito entre as atividades previstas e os 

componentes ambientais considerados. 

FASES DO EMPREENDIMENTO 

Para efeito de avaliação dos impactos, consideram-se as seguintes fases do 

empreendimento:  

• Planejamento – divulgação da intenção de implantar-se o empreendimento. 

• Implantação – execução de intervenções (físicas) necessárias à consecução do 

projeto. 

• Operação – refere-se ao início da operação do ATERRO SANITÁRIO DE 

QUIPAPÁ, com utilização da infraestrutura construída.  

Cada uma das fases consideradas contempla uma série de atividades previstas para 

serem desenvolvidas ao longo do período considerado pelo empreendimento, 

basicamente como se segue. 

• Fase de Planejamento do Empreendimento  
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Nesta fase, são desenvolvidos os projetos, os estudos de viabilidade ambiental e 

econômica do empreendimento, culminando com o licenciamento ambiental e a 

divulgação da instalação do empreendimento. No entanto, embora não implique 

impactos ambientais no meio físico e biótico, são verificados no meio 

socioeconômico pela geração de expectativa tanto no meio empresarial e poder 

público quanto na população local. 

 • Fase de Implantação do Empreendimento 

 Nesta fase é quando começa, efetivamente, a materialização de grande parcela das 

ações previstas, decorrentes dos projetos e estudos, com destaque para as 

atividades, principais, que se seguem: 

a. Atividades de preparação da implantação contratação de mão de obra; 

instalação do canteiro de obras e mobilização de máquinas e 

equipamentos;  

b. Atividades voltadas à execução das obras de implantação do 

empreendimento, tais como: Limpeza do terreno e remoção da camada 

superficial do solo. Abertura do sistema viário interno e colocação dos 

portões de acesso. Pavimentação do sistema viário interno. Implantação 

e conexão dos sistemas de esgoto, água, energia elétrica e telefonia; 

c. Atividades voltadas à execução das obras de implantação do 

empreendimento, edificações: Escritório, balança, guarita, outros; 

d. Atividades voltadas à execução das obras de implantação do 

empreendimento, lagoa e célula: movimentação de terra, implantação 

dos drenos, mantas e caixas; 

e. Paisagismo; 

f. Desmobilização da mão de obra e instalações.  

• Fase de Operação do Empreendimento  
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A fase de operação abrange o início das atividades do ATERRO SANITÁRIO DE 

QUIPAPÁ: chegada do caminhão, descarregamento, compactação e cobertura. 

Essas são as atividades mais importantes, contudo existe a parte de manutenção 

que mantem o funcionamento correto de todo o empreendimento com o auxílio dos 

programas de monitoramento e controle ambiental. 

Identificação de aspectos ambientais 

Os aspectos ambientais sobre os quais se identificaram possíveis impactos 

ambientais são relacionados a seguir: 

Qualidade do ar; 

Níveis de ruído; 

Geologia, geomorfologia e solos; 

Recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

Cobertura vegetal; 

Fauna; 

Uso do solo; 

População e qualidade de vida; 

Economia Regional; 

Resíduos sólidos 
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7.7.5. Identificação dos Impactos  

São apresentadas sínteses dos impactos registrados de acordo com os meios 

analisados e são detalhados no Quadro 07 no subitem seguinte. 

A) Meio Físico 

i. Alteração da qualidade do ar 

Na fase de implantação a movimentação de terra elevará a concentração de material 

particulado, em conjunto com a movimentação do maquinário emitindo gases 

poluentes primários na ADA. Deve-se informar que o aumento das concentrações de 

poluentes no ar, não implicará, necessariamente, em um aumento suficiente para 

ultrapassar os valores máximos especificados na Resolução do CONAMA nº 

03/1990. 

ii. Alteração do nível de ruído e vibração 

Na fase de implantação de maneira mais intensa e na fase de operação com menor 

intensidade as alterações do nível de ruído e vibração são registradas como 

impacto. Consideradas como umas das maiores fontes de desconforto para a 

comunidade do entorno, não deve ser problema, pois não há vizinhança. A emissão 

de ruídos é inerente a atividades de construção civil, grande número de maquinário 

operando ao mesmo tempo. 

iii. Impermeabilização do solo 

A substituição do solo natural, por áreas impermeabilizadas, consequentemente 

diminui as taxas de infiltração das águas de chuva no solo, aumentando o 

escoamento superficial na fase de implantação. 

iv. Desencadeamento de processos erosivos 
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Durante a fase de implantação, a desagregação do solo causada pela supressão da 

vegetação e pela terraplanagem, favorece a deflagração de processos erosivos, com 

a exposição dos solos aos efeitos das águas pluviais.  

v. Alteração da qualidade ambiental e do solo 

Durante a fase de implantação, há maior exposição do solo a erosão e consequente 

carreamento de partículas sólidas para os corpos hídricos, causando a alteração da 

qualidade dos parâmetros turbidez e sólidos totais. 

Na fase de implantação e operação pode ocorrer contaminação dos recursos hídricos 

e dos solos por resíduos oleosos, sanitários e por resíduos diversos, oriundos de 

acidentes no reparo em maquinário, abastecimento e transporte do banheiro químico. 

vi. Assoreamento dos corpos hídricos  

A movimentação de terra proveniente da fase de implantação pode gerar volumes 

significativos de material terroso não coeso, susceptível ao transporte das águas das 

chuvas, podendo atingir os cursos hídricos. Ao atingir o corpo hídrico pode contribuir 

para o assoreamento do mesmo, causando a obstrução parcial da passagem da 

água. 

Na fase de operação, a movimentação de terra ocorrerá na evolução das células e 

cobertura dos resíduos, 

vii. Alteração na qualidade das águas superficiais e subterrâneas  

Na fase de implantação, as chuvas podem carrear os sedimentos até corpos d´água 

e diminuir a qualidade da água com o aumento da turbidez.  

Na fase de operação, a compactação dos resíduos gera efluente com alto grau de 

contaminação (Chorume), a infiltração deste no solo pode atingir o lençol freático e o 
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carreamento pelo escoamento superficial pode atingir corpos d´água causando 

alterações na qualidade d´água. 

viii. Geração de odores 

Na fase de operação, a compactação dos resíduos gera odores que podem 

incomodar na ADA e na AID. 

ix. Exploração de jazidas e empréstimos e do descarte de materiais em áreas de 

depósito temporário (material excedente de escavações, restos de vegetação, 

solo e rochas alteradas etc.) 

Na fase de implantação, poderá ser necessário utilizar jazidas ou áreas de deposito 

temporário, ambos regularizados. Havendo regularização os impactos são mínimos. 

x. Contaminação por vazamento nas áreas de estocagem 

As áreas de estocagem serão monitoradas e devem estar com a manutenção em 

conformidade para evitar vazamentos que podem contaminar o solo ou 

acidentalmente um trabalhador. Os riscos ambientais envolvem a poluição do solo, 

lençol freático e cursos d´água. Um acidente com contaminação de funcionários 

ocasionaria risco biológico e químico. Contudo, a probabilidade de ocorrer é remota.  

xi. Alteração da qualidade do ar proveniente da liberação de gases do 

empreendimento ao meio ambiente 

A liberação dos gases é realizada por meio de drenos, no entanto nem todos os 

gases são liberados. O quantitativo liberado deverá atender aos parâmetros 

ambientais para não causar poluição do ar. Ocasionalmente pode ocorrer alterações 

do ar provocadas por essa liberação. 

B) Meio Biótico 
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xii. Remoção de vegetação 

Na fase de implantação, supressão de vegetação será realizada na ADA, conforme 

diagnostico a área não possui cobertura vegetal apenas arvores isoladas, serão 

poucas árvores que serão suprimidas. A área de influência encontra-se também 

bastante antropizada acarretando na ausência de espécies endêmicas, raras e 

ameaçadas de extinção. 

xiii. Perda de habitat e potencial perda de exemplares da fauna terrestre devido à 

implantação do empreendimento 

Na fase de implantação, alterações no meio ambiente levam ao afugentamento da 

fauna. Na fase de operação, a clareira e o ruído causado pela movimentação dos 

veículos e maquinário também corroboram com o afugentamento da fauna na ADA e 

na AID.  

xiv. Mortalidade fisiológica de espécies da flora 

Na fase de implantação, por causa da intensa movimentação de terra ocorre o 

aumento na quantidade de poeira, esta tende a se depositar em folhas de diversas 

plantas localizadas na ADA e AID, impossibilitando a realização das trocas gasosas 

e a fotossíntese, levando a morte. Este impacto ganha proporções quando o 

lançamento de poeira no ar se prolonga por muitas semanas. 

 

xv. Aumento da turbidez dos corpos d’agua devido exposição do solo às chuvas 

consequente carreamento do material 
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A terraplanagem, na fase de implantação, impacta o solo, durante períodos de chuva 

ocorre o carreamento do material impactado para os corpos d ‘água, alterando a 

incidência de luz na coluna d´água comprometendo a produção primaria, base da 

cadeia alimentar e consequentemente a alimentação da fauna aquática. A elevada 

quantidade de sólidos suspensos também pode obstruir as brânquias dos peixes, 

matando-os por asfixia.   

xvi. Possibilidade de afetar a biota aquática devido ao lançamento de efluentes do 

canteiro de obras 

O trabalho no canteiro de obras envolve várias atividades com potencial poluidor 

oriundas da geração de efluentes (sanitários, óleos lubrificantes e combustível) e de 

resíduos sólidos, a fuga destes materiais por acidente, pode causar o aumento da 

turbidez d´água e poluição.  

xvii. Possibilidade de afetar a biota aquática devido ao assoreamento quando 

ausência de manutenção da rede de drenagem e nos taludes 

Na fase de operação, o carreamento do sedimento para corpos d´água podem gerar 

diversos impactos no meio físico, biológico e socioeconômico.  

xviii. Possibilidade de afetar a biota aquática devido ao lançamento de efluentes do 

Aterro Sanitário de Quipapá 

O empreendimento tem em uma de suas atividades a compactação dos resíduos, 

gerando efluente altamente contaminantes (Chorume) o carreamento deste para 

corpos d´água pode afetar a biota aquática. 

xix. Atração e proliferação de vetores de doenças 
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Na fase de operação, a geração de odores devido a presença dos resíduos atrai 

vetores de doença e pode causar a sua proliferação. 

 

C) Meio Socioeconômico  

xx. Geração de expectativa na população 

Qualquer tipo de empreendimento gera expectativa na população, acompanhado de 

questionamentos e dúvidas. Quando o empreendimento divulga as informações do 

projeto permite críticas e sugestões. 

xxi. Dinamização da economia local 

A implantação do empreendimento servirá de estimulo para o desenvolvimento 

socioeconômico da região, com foco no município.  

xxii. Aumento na geração de emprego e renda 

A implantação e operação do empreendimento requererá a contratação de mão de 

obra local, consequentemente ocorrerá o aumento da geração de emprego e rendo 

no município.  

xxiii. Alterações na valorização imobiliária e crescimento ordenado 

O empreendimento gerara uma desvalorização imobiliária no período de operação e 

valorização no encerramento. A crescimento da população na área de influência 

deverá ser ordenado pela prefeitura. 

xxiv. Aumento da demanda por serviços públicos 
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O empreendimento requererá serviços de energia elétrica e água, na fase de 

operação o quantitativo de mão de obra é pequeno não sendo necessário altos 

consumos.  

 

xxv. Elevação da arrecadação de tributos 

 Na fase de operação, o empreendimento contribuirá no aumento da arrecadação 

nas três esferas tributárias: municipal, estadual e federal. Na esfera municipal, 

geração do Imposto Sobre Serviços (ISS); na estadual, do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o ICMS Ecológico, que também tem parcela 

repassada ao município). Na esfera federal, reflete-se no imposto de renda (IR).  

xxvi. Alteração da paisagem 

A fase de implantação altera a área e consequentemente a paisagem local. 

xxvii. Aumento do tráfego de veículos pesados 

Na fase de implantação, haverá necessidade de movimentação de maquinário na 

ADA e circulação pelos eixos viários (AID e AII) de caminhões de transporte de 

materiais e maquinas. Na fase de operação, haverá aumento da movimentação de 

caminhões de transporte de resíduos.  

xxviii. Desapropriação de terras 

Na fase de implantação, será necessário a desapropriação de duas residências que 

se encontram na AID e a menos de 500 m do empreendimento, deverão ser 

indenizadas. 

xxix. Interferência em UCs 
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A UC mais próxima está a 4km de distância da ADA, a RPPN Laje Bonita, localizada 

na BR 104, Km 133,5. Pela distância a interferência é desprezível. 

 

xxx. Interferências no Patrimônio Cultural 

A ADA não está localizada em área de interesse do Patrimônio Cultural, sendo 

assim não há interferências significativas.  

xxxi. Poluição por resíduos não adequadamente dispostos 

Na fase de operação, o gerenciamento de resíduos deve ser realizado de modo a 

dispor os resíduos em conformidade para não gerar poluição. A disposição 

inadequada pode causar impactos socioeconômicos, físicos e biológicos. 

xxxii. Incidentes decorrentes do manuseio de resíduos sólidos 

Na fase de operação, o manuseio dos resíduos sólidos deverá ser realizado com 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), pois pode causar danos à saúde e 

acidentes com materiais perfurocortantes. 

xxxiii. Possibilidades de incidentes na operação de descarregamento 

Incidentes é um imprevisto que relacionado ao trabalho deve ser analisado e 

medidas devem ser tomadas para que a probabilidade diminua. O descarregamento 

deve ser realizado diretamente na frente de serviço, reduzindo o número de 

trabalhadores envolvidos na atividade. O risco de acidente é o mais significativo para 

esse impacto, no entanto é pouco provável.  

xxxiv. Possibilidade de incidentes no transporte interno de resíduos 
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A área interna será sinalizada para que o acesso viário seja seguro. A possibilidade 

de acidentes no transporte interno dos resíduos é pouco provável. 

 

xxxv. Possibilidade de incidente pela exposição indevida de pessoas aos resíduos 

A utilização de EPIs é obrigatória para o contato com os resíduos. A possibilidade é 

mínima dessa ocorrência, podendo a pessoa correr risco biológico e de acidente. 

3.2.2. Matriz Ambiental 

A Matriz Síntese de Impacto apresentada no Quadro 22 permite identificar os 

elementos por meio de um resumo dos impactos ambientais levantados nas fases 

de planejamento, implantação e operação para o ATERRO SANITÁRIO DE 

QUIPAPÁ.
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Quadro 22. Matriz Síntese de Impacto: Meios Físico, Biótico e Socioeconômico. 
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SIGNIFICÂNCIA 

(i) Alteração da qualidade do ar 
 X  NEG 

MF 

DIR TEM CP LOC REV A 1 1 BAIXA 

  X NEG DIR PER LP LOC REV A 1 1 BAIXA 

(ii) Alteração do nível de ruído e vibração 
 X  NEG DIR TEM CP LOC REV A 1 1 BAIXA 

  X NEG DIR PER LP LOC REV A 1 1 BAIXA 

(iii) Impermeabilização do solo  X  NEG DIR PER CP LOC IRR A 1 1 BAIXA 

(iv) Desencadeamento de processos erosivos 
 X  NEG DIR TEM CP LOC IRR A 2 3 ALTA 

  X NEG DIR PER LP LOC IRR A 2 3 ALTA 

(v) Alteração da qualidade ambiental e do 

solo 

 X  NEG DIR TEM CP LOC/RES REV A 1 1 BAIXA 

  X NEG DIR PER LP LOC/RES REV M 1 1 BAIXA 

(vi) Assoreamento dos corpos hídricos 
 X  NEG DIR TEM CP RES REV A 1 3 MÉDIA 

  X NEG DIR PER LP RES REV B 1 3 MÉDIA 

(vii) Alteração da qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas  

 X  NEG DIR PER CP LOC/RES REV B 1 3 MÉDIA 

  X NEG DIR PER LP LOC/RES REV M 2 3 ALTA 

(viii) Geração de odores   X NEG DIR PER LP LOC /RES REV A 1 1 BAIXA 

(ix) Exploração de jazidas e empréstimos e 

do descarte de materiais em áreas de 

depósito temporário 

 X  NEG IND TEM CP RES/REG REV A 1 1 BAIXA 

   X NEG IND TEM CP RES/REG REV A 1 1 BAIXA 

(x) Contaminação por vazamento nas áreas 

de estocagem 
  X NEG DIR TEM CP LOC REV B 1 1 BAIXA 

(xi) Alteração da qualidade do ar proveniente   X NEG DIR TEM CP LOC REV B 1 1 BAIXA 
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SIGNIFICÂNCIA 

da liberação de gases do empreendimento ao 

meio ambiente 

(xii) Remoção de vegetação  X  NEG 

MB 

DIR PER CP LOC IRR A 1 2 BAIXA 

(xiii) Perda de habitat e potencial perda de 

exemplares da fauna terrestre devido à 

implantação do empreendimento 

 X  NEG DIR PER CP LOC IRR B 1 1 BAIXA 

(xiv) Mortalidade fisiológica de espécies da 

flora 
 X  NEG DIR TEM CP LOC REV B 1 1 BAIXA 

(xv) Aumento da turbidez dos corpos d’agua   X  NEG DIR TEM CO RES REV B 1 1 BAIXA 

   X NEG DIR TEM CP RES REV B 1 1 BAIXA 

(xvi) Possibilidade de afetar a biota aquática 

devido ao lançamento de efluentes do 

canteiro de obras 

 X  NEG DIR TEM CP RES/REG REV B 1 1 BAIXA 

(xvii) Possibilidade de afetar a biota aquática 

devido ao assoreamento quando ausência de 

manutenção da rede de drenagem e nos 

taludes 

  X NEG DIR TEM CP LOC/RES REV B 1 1 BAIXA 

(xviii) Possibilidade de afetar a biota 

aquática devido ao lançamento de efluentes 

do Aterro Sanitário de Quipapá 

  X NEG DIR TEM CP LOC/RES REV B 1 1 BAIXA 

(xix) Atração e proliferação de vetores de   X NEG DIR TEM CP LOC REV A 1 1 BAIXA 
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doenças 

(xx) Geração de expectativa 
X   NEG MS IND TEM CP REG/GLO REV A 2 2 MÉDIA 

X   POS 

MS 

DIR TEM CP REG/GLO REV A 2 2 MÉDIA 

(xxi) Dinamização da economia local 
 X  POS DIR TEM CP REG/GLO REV M 1 1 BAIXA 

  X POS DIR PER LP REG/GLO REV M 1 1 BAIXA 

(xxii) Aumento da geração de emprego e 

renda 

 X  POS DIR TEM CP REG/GLO REV A 2 2 MÉDIA 

  X POS 
DIR/ 

IND 
PER LP REG/GLO REV A 2 2 MÉDIA 

(xxiii) Alterações na valorização imobiliária 

e crescimento desordenado 
  X NEG IND PER MP REG/GLO IRR M 2 1 BAIXA 

(xxiv) Aumento da demanda por serviços 

públicos 
 X  NEG DIR TEM CP LOC IRR A 2 2 MÉDIA 

(xxv) Elevação da arrecadação de tributos   X POS DIR PER CP REG/GLO IRR A 2 3 ALTA 

(xxvi) Alteração da paisagem  X  NEG DIR PER LP LOC IRR A 2 2 MÉDIA 

(xxvii) Tráfego intenso de veículos pesados   X NEG IND TEM LP REG/GLO REV A 1 1 BAIXA 

(xxviii) Desapropriação de terras  X  NEG DIR TEM MP REG IRR A 2 2 MÉDIA 

(xxix) Interferencia em Ucs  X  NEG DIR TEM CP GLO REV B 1 1 BAIXA 

(xxx) Interferencias do Patrimônio Cultural  X  NEG DIR TEM CP GLO REV B 1 1 BAIXA 

(xxxi) Poluição por resíduos não 

adequadamente dispostos pelo 

empreendimento 

  X NEG DIR TEM CP LOC REV B 1 1 BAIXA 
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(xxxii) Incidentes decorrentes do manuseio 

de resíduos sólidos na operação 
  X NEG DIR TEM CP LOC REV B 1 1 BAIXA 

(xxxiii) Possibilidade de incidentes na 

operação de descarregamento 
  X NEG 

MS 

DIR TEM CP LOC REV B 1 1 BAIXA 

(xxxiv) Possibilidade de incidentes do 

transporte interno de resíduos 
  X NEG DIR TEM CP LOC REV B 1 1 BAIXA 

(xxxv) Possibilidade de incidente pela 

exposição indevida de pessoas aos resíduos  
  X NEG DIR TEM CP LOC REV B 1 1 BAIXA 

Legenda: 
EFEITO: negativo (N) ou positivo (P) ABRANGÊNCIA: local (LOC), restrito (RES), regional (REG) ou global (GLO) 
DIRECIONALIDADE: meio físico (MF), meio biótico (MB) e socioeconômico (MS) REVERSIBILIDADE: reversível (VER) ou irreversível (IRR) 
NATUREZA: direto (DIR)) ou indireto (IND) PROBABILIDADE: baixa (B), média (M) e alta (A) 
PERIODICIDADE: temporário (TEM) ou permanente (PER) MAGNITUDE: 1, 2 ou 3 
TEMPORALIDADE: curto prazo (CP), médio prazo (MP) ou longo prazo (LP) IMPORTÂNCIA: 1, 2 ou 3 
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3.2.3 Análise da Matriz de Impacto e Interações 

A análise da Matriz de Impacto do empreendimento possibilita observar que a 

maior parte dos impactos ocorrem na fase de Operação, permitindo a 

identificação dos prováveis impactos de maior significância e magnitude, que 

necessitarão de implementação de medidas de controle e programas 

ambientais. 

Foram identificados 35 impactos prováveis, que são: 

• Meio Físico: 11(onze) impactos destes, 8 (oito) ocorrerão na fase de 

implantação e 10 (dez) na fase operacional, os impactos podem se repetir. 

Um é de alta significância com magnitude média, outro com média 

significância e magnitude baixa. Um impacto mostrou alta significância e 

média magnitude na fase de operação e média significância e baixa 

magnitude na fase de implantação.  

• Meio Biótico: 8 (oito) impactos destes, 4 (quatro) na fase de implantação e 

4 (quatro). Todos de baixa significância e apenas um de média importância. 

• Meio Socioeconômico: 16 (dezesseis) impactos, destes 10 (dez) são na 

fase de operação, 7 (sete) na fase de implantação e 1 (um) na fase de 

planejamento. Um impacto foi significativo e de média magnitude, três são 

de média significância e magnitude. 

O meio físico e biótico tiveram todos os impactos com efeito negativo, apenas 

o meio socioeconômico mostrou efeitos positivos e negativos em seus 

impactos. Um dos impactos positivos, a Elevação da arrecadação de 

tributos, possui alta significância e média magnitude. Os impactos positivos 

são: Geração de expectativa, Dinamização da economia local, Aumento da 

geração de emprego e renda e elevação da arrecadação de impostos. 
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O impacto do Desencadeamento de processos erosivos apresentou efeito 

negativo para as fases de implantação e operação, periodicidade permanente 

para a fase de operação, irreversibilidade e alta significância para ambas as 

fases, com essa classificação é o impacto principal identificado pela matriz. 

A interação entre as fases e os impactos fica bem visível na Matriz, o que foi 

essencial para proposição de medidas de controle e a elaboração dos 

programas ambientais que terão como principal função mitigar, eliminar e, se 

for o caso, compensar impactos com efeito negativo e potencializar os 

positivos. 

 

7.8. Caracterização da Qualidade Ambiental Futura da Área de 

Influencia 

Segundo a Resolução CONAMA 279/2001 o RAS deve conter a 

Caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, 

considerando a interação dos diferentes fatores ambientais. 

Analisando o projeto proposto, após o levantamento dos impactos e sua 

avaliação na matriz de impacto no Quadro 22 no item anterior, podemos 

observar que: 

Para a fase de planejamento não há impactos que causem danos à qualidade 

ambiental futura da área de influência; 

Os impactos da fase de construção nos meios físico, biológico e 

socioeconômico são de baixa magnitude e importância, em sua maior parte 

reversíveis, pontuais e controláveis através de medidas mitigadoras e de 
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monitoramento e controle para a fase de construção do ATERRO SANITÁRIO 

DE QUIPAPÁ. 

Durante a operação da ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ não há previsão 

de maiores impactos à qualidade ambiental futura da área de influência, assim 

como na construção. No entanto, na construção e operação devem ser 

mantidas as medidas preventivas e os monitoramentos que estão aqui 

sugeridos em tópico posterior para assegurar a manutenção da qualidade 

ambiental futura sem impactar o meio físico, biótico e socioeconômico de toda 

a área de influência. 

Visando a qualidade futura, o Programa de recuperação de áreas degradadas, 

inclui o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD que garantirá o 

reestabelecimento da área após o encerramento das atividades do aterro que 

está previsto para 19 anos e 2 meses após início das atividades. 

 

8 PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE 

Segundo a resolução Conama nº 279/2001, o RAS deve apresentar “Medidas 

mitigadoras e compensatórias, identificando os impactos que não possam ser 

evitados”, deve ainda trazer as “Recomendação quanto à alternativa mais 

favorável”; e “Programa de acompanhamento, monitoramento e controle”. 

 

8.1. Medidas mitigadoras, compensatórias e de controle 
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Para manutenção da qualidade ambiental durante os processos de 

implantação, operação, manutenção, e inclusive de desativação do ATERRO 

SANITÁRIO DE QUIPAPÁ, se faz necessário a adoção de medidas capazes de 

mitigar, compensar ou corrigir os impactos negativos, bem como, maximizar o 

efeito benéfico daqueles impactos positivos. Desde que, tais medidas sejam 

efetuadas de maneira eficiente, o empreendimento será capaz de atender os 

objetivos propostos e promover benefícios. 

Por meio da Matriz, podemos atribuir medidas mitigadoras, compensatórias e 

de controle aos impactos negativos e maximizar o efeito benéfico dos impactos 

positivos. 

As medidas deverão ser classificadas quanto:  

a) À natureza: mitigadora preventiva, mitigadora corretiva, maximizadora ou 

compensatória; 

b) À fase do empreendimento em que deverão ser adotadas em que deverão 

ser adotadas: planejamento, implantação, operação e, quando couber, 

desativação e caso de acidentes; 

c) Ao fator ambiental a que se aplicam: físico, biótico ou socioeconômico; 

d) Ao prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo; 

e) À responsabilidade por sua implantação: empreendedor, poder público ou 

outros, para os quais serão especificadas claramente as responsabilidades 

de cada um dos envolvidos; 

O controle adotado permite uma relação mais direta entre as 35 medidas de 

controle estabelecidas e os 31 impactos identificados, conforme o Quadro 23..
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Quadro 23. Medidas de controle e impactos identificados. 

IMPACTOS 

 

MITIGAÇÃO 

PREVENTIVA, CORRETIVA, MAXIMIZAR E 
COMPENSATÓRIA 
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(i) Alteração da qualidade do ar 

Gestão de controle de emissões incluindo umectação 
permanente de superficies, vistoria nos motores e escapes das 
maquinas utilizadas, monitoramento rotineiro 

 X  MF MP M E 

Limitar o volume de terra carregado para evitar derramamento 
e aplicar cobertura das cargas com lona 

  X MF MP C E 

(ii) Alteração do nível de ruído e 
vibração 

Gestão de controle de ruidos incluindo vistoria nas maquinas 
utilizadas, monitoramwnto dos níveis de ruído ao longo do 
periodo de implantação 

 X  MF MP M E 

Limitar a movimentação de maquinas pesadas ao horário 
comercial 

  X MF MP C E 

(iii) Impermeabilização do solo 
A possibilidade de alteração da dinamica dos cursos d´água, 
deverá se executar o Projeto de Drenagem 

 X  MF MP C E 

(iv) Desencadeamento de 
processos erosivos 

As áreas desnudas devem ter as intervenções rapidamente 
executadas evitando expor o solo a interperes. 

 X  MF MP C E 

Manter a área com vegetação, protegendo do processo 
erosivo. Manter monitoramento das áreas suceptiveis a erosão. 

  X MF MP C E 
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(v) Alteração da qualidade 
ambiental e do solo 

Evitar a exposição do solo e manter a cobertura vegetal.  X  MF MP C E 

Gestão dos resíduos perigosos, manter treinamento para 
recolhimento de resíduos liquidos perigosos e área adequada 
para o armazenamento desses resíduos. 

  X MF MP M E 

(vi) Assoreamento dos corpos 
hídricos 

Identificação das áreas susceptíveis à erosão.  X  MF MP C E 

Manter atualizado o projeto de drenagem para evitar o 
carreamento das particulas. 

  X MF MP M E 

(vii) Alteração da qualidade das 
águas superficiais e subterrâneas 

Garantir materiais para a limpeza de áreas acidentalmente 
contaminadas por produtos químicos. 

  X MF MP C E 

Manter atualizada a manutenção da lagoa de acumulação 
evitando assim qualquer incidente. Exigir programa de 
manutenção do sistema de drenagem de chorume. 

  x MF MC M E 

(viii) Geração de odores 
A manunutenção dos poços deve ser mantida atualizada, 
conforme Programa de manutenção da drenagem de gases. 

  X MF MP M E 

(ix) Exploração de jazidas e 
empréstimos e do descarte de 
materiais em áreas de depósito 
temporário 

Garantir a regularidade da área conforme legislação vigente.  X  MF MP M E 

(x) Contaminação por vazamento Remediar área contaminada e realizar manutenção   X MF MC C E 
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IMPACTOS 

 

MITIGAÇÃO 

PREVENTIVA, CORRETIVA, MAXIMIZAR E 
COMPENSATÓRIA 

P
L

A
N

E
J
A

M
E

N
T

O
 

IM
P

L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 

O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

 

F
A

T
O

R
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

N
A

T
U

R
E

Z
A

 

P
R

A
Z

O
 

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 

nas áreas de estocagem emergencial. Realizar trabalho posterior para localizar o motivo 
do vazamento. 

(xi) Alteração da qualidade do ar 
proveniente da liberação de 
gases do empreendimento ao 
meio ambiente 

Realizar anualmente análise da qualidade do ar.   X MF MP M E 

(xii) Remoção de vegetação 
Realizar supressão em conformidade com a legislação, Ter 
especialista em fauna na hora da supressão para garantir o 
salvamento de especies.. 

 X  MB MCp C E 

(xiii) Perda de habitat e potencial 
perda de exemplares da fauna 
terrestre devido à implantação do 
empreendimento 

Ter especialista em fauna na hora da supressão para garantir o 
resgate e afungentamento de fauna.. 

 X  MB MP C E 

(xiv) Mortalidade fisiológica de 
espécies da flora 

Garantir a umectação do solo, evitando assim a poeira.  X  MB MP C E 

(xv) Aumento da turbidez dos 
corpos d’agua 

Manter o projeto de drenagem, evitar o levantamento de poeira 
e solos expostos. 

  X MF MP M E 

(xvi) Possibilidade de afetar a 
biota aquática devido ao 

Manter kit de mitigação exposto para incidentes com resíduos 
perigosos. 

  X MB MP M E 
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lançamento de efluentes do 
canteiro de obras 

(xvii) Possibilidade de afetar a 
biota aquática devido ao 
assoreamento quando ausência 
de manutenção da rede de 
drenagem e nos taludes 

Manter a manutenção da drenagem e dos taludes    X MB MP M E 

(xviii) Possibilidade de afetar a 
biota aquática devido ao 
lançamento de efluentes do 
Aterro Sanitário de Quipapá 

Manter monitoramento dos efluentes para evitar lançamentos 
irregulares. 

  X MB MP M E 

(xix) Atração e proliferação de 
vetores de doenças 

Não manter resíduos acumulados para evitar a proliferação de 
vetores e doenças. 

  X MB MP M E 

(xx) Geração de expectativa 
Divulgar o empreendimento em midias de comunicação e 
realizar reuniões com assciação dos moradores e dos 
catadores de reciclaveis. 

X   MS MM C E 

 
Divulgar iformações sobre os benecificos e programas que 
serão executados, como o Programa de Comunicação Social. 

 X  MS MM C E 

(xxi) Dinamização da economia Articulação junto a prefeitura para atrair investidores que  X  MS MM M P 
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IMPACTOS 

 

MITIGAÇÃO 

PREVENTIVA, CORRETIVA, MAXIMIZAR E 
COMPENSATÓRIA 

P
L

A
N

E
J
A

M
E

N
T

O
 

IM
P

L
A

N
T

A
Ç

Ã
O

 

O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

 

F
A

T
O

R
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

N
A

T
U

R
E

Z
A

 

P
R

A
Z

O
 

R
E

S
P

O
N

S
Á

V
E

L
 

local tenham resíduos sólidos como materia prima de seu negócio.  

 
Articular junto a prefeitura no intuito de identificar ações e 
programas em andamento ou planajamento que permitam 
contribuir para atender a nova demanda por serviços. 

 X  MS MM C P 

(xxii) Aumento da geração de 
emprego e renda 

Contratar empresas ambientalmente responsaveis e priorizar a 
contratação de mão de obra local, quando possivel. 

 X  MS MM C E 

 
Realizar um cadastramento ou buscar junto a Prefeitura 
cadastro para a contratação de mão de obra local, 

 X  MS MM C E 

(xxiii) Alterações na valorização 
imobiliária e crescimento 
desordenado 

Investir na manutenção e melhoria da infraestrutura da AII, , 
favorecendo a valorização imobiliaria. 

 X  MS MM L E 

(xxiv) Aumento da demanda por 
serviços públicos 

Disponibilizar onibus ou vans para transporte dos 
trabalhadores. 

  X MS MP C E 

(xxv) Elevação da arrecadação 
de tributos 

Aplicação dos recursosarrecadados com o aumento do 
recolhimento de tributos (IPTU e ISS) na melhoria da 
infraestrutura urbana da AII. 

  X MS MM L P 

(xxvi) Alteração da paisagem 
Implantar projeto paisagistico que contribua para a qualidade 
visual no empreendimento. 

 X  MS MP M E 

(xxvii) Tráfego intenso de Manter a velocidade baixa na ADA e AID. Implantar sistema   X MS MP M E 
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IMPACTOS 
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veículos pesados adequado de sinalização nos locais de circulação de veiculos e 
controladores de velocidade. 

(xxviii) Desapropriação de terras 
Realizar a desativação da área destinando adequadamente os 
residuos e revitalizando a área. 

 X  MS MP M E 

(xxix) Interferencia em Ucs 
Manter atualizado o nº de UCs, para caso alguma seja criada 
na área de influencia do empreendimento. 

 X  MS MP L E 

(xxx) Interferencias do Patrimônio 
Cultural 

Manter atualizado o Patrimonio Cultural, caso algo seja 
encontrado na área de influencia. 

 X  MS MP L E 

(xxxi) Poluição por resíduos não 
adequadamente dispostos pelo 
empreendimento 

Seguir o Programa de Gerenciamneto de résiduos e garantir a 
destinação adequada dos resíduos. 

  X MS MP C E 

(xxxii) Incidentes decorrentes do 
manuseio de resíduos sólidos na 
operação 

Garantir treinamento a respeito do manuseio de resíduos 
sólidos 

  X MS MP C E 

(xxxiii) Possibilidade de 
incidentes na operação de 
descarregamento 

Sensibilização sobre o correto descarregamento.   X MS MP C E 

(xxxiv) Possibilidade de 
incidentes do transporte interno 

Treinamento e curso de direção defensiva.   X MS MP M E 
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IMPACTOS 

 

MITIGAÇÃO 

PREVENTIVA, CORRETIVA, MAXIMIZAR E 
COMPENSATÓRIA 
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de resíduos 

(xxxv) Possibilidade de incidente 
pela exposição indevida de 
pessoas aos resíduos 

Manter as áreas de acesso ao resíduos restritas.   X MS MP M E 

Legenda: 
FATOR AMBIENTAL: meio físico (MF), meio biótico (MB) ou meio 
socioeconômico (MS 

PRAZO: curto (C), médio (M) ou longo(L) 

NATUREZA: medida provisória (MP), medida de corretiva (MC), 
medida de compensatória (MCp) ou medida maximizadora (MM) 

RESPONSÁVEL: empreendimento (E) ou Poder público(P) 
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7.2 Prognóstico/Alternativas favoráveis 

O prognostico de cenários é importante na tomada de decisão, após análise 

dos dados do Diagnostico, a proposição de medidas e os programas (próximo 

item). Têm-se reflexões do futuro antecipado da área do empreendimento. 

A não implantação do empreendimento, a área continua com as características 

atuais, degradada e antropizada, e o município mantem os gastos, que tendem 

a aumentar, para a destinação dos resíduos. A Implantação impacta 

socialmente com o aumento da arrecadação dos tributos e a geração de 

emprego e renda para a população local, apesar dos impactos negativos 

causados pelo empreendimento, medidas podem controlar e assim minimizar 

os danos, pois muitas são as alternativas favoráveis ao ATERRO SANITÁRIO 

DE QUIPAPÁ. 

A localização, proposta de instalação e proposta de configuração de operação 

do ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ, mostra-se como uma das melhores 

alternativas para o empreendimento, possuindo terreno e localização no 

município de Quipapá, e proporciona uma conjuntura com menor geração de 

impactos. Situação corroborada pela análise de “Alternativas locacionais” e 

pela “matriz de impactos” que comparada a outras áreas possui menor 

potencial de impacto a qualidade ambiental futura do local, agregando 

benefícios como geração de renda, impostos, empregos diretos e indiretos e 

garantia de destinação adequada no próprio município dos seus resíduos. 

Para o licenciamento são necessários muitos documentos, pareceres e 

autorizações, no Anexo 12 está a certidão da Prefeitura de Quipapá declarando 

a conformidade do local e projeto com a legislação de uso e ocupação do solo. 
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No Anexo 13 encontra-se a anuência da prefeitura para a recolocação da 

estrada vicinal. 

As entrevistas realizadas para levantamento de dados primários a respeito do 

meio socioeconômico do município são apresentadas no Anexo 14. 

 

7.3 Programas de acompanhamento, monitoramento e controle – 

versão simplificada 

Além dos sistemas destinados a garantir o bom desempenho ambiental das 

atividades de construção e operação do ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ, a 

gestão ambiental da obra prevê ainda atividades que serão sistematicamente 

desempenhadas nas frentes de serviço, visando garantir a redução ou 

minimização dos impactos e observar o correto manejo dos efluentes gerados, 

e as atividades realizadas para que estejam em conformidade ambiental. 

Os programas fazem parte do Plano de Gestão da Qualidade Ambiental - 

PGQA componente do Sistema de Gestão da Qualidade Ambiental – SGQA de 

empreendimentos potencialmente poluidores e ou causadores de degradação 

ambiental e seus entornos, instituído pela Agência Estadual de Meio Ambiente 

(CPRH) através da IN 001/2017. 

A apresentação dos programas no RAS, se faz de maneira simplificada pois o 

empreendimento está na fase de planejamento. Serão descritos nos programas 

as seguintes informações: etapas, justificativas, objetivos e metodologia. Os 

programas foram baseados na significância, magnitude e importância dos 
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impactos, identificados na Matriz de Impactos do empreendimento, e no Termo 

de Referência n° 02/2021 com processo CPRH n° 004094/2020 (Anexo 15).  

Para garantir um proveitoso acompanhamento e monitoramento sugerimos 

agregar as ações previstas os seguintes aos programas dispostos nos Quadros 

24 ao 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Qualidade do Ar e Controle das Emissões Atmosféricas 
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Quadro 24. Programa de qualidade do ar e controle das emissões atmosféricas. 

Programa QUALIDADE DO AR E CONTROLE DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

Etapas Realizado na fase de implantação e na de operação 

Justificativas As obras de terraplanagem, pavimentação, construção civil, 

movimentação de máquinas e veículos no canteiro de obras, durante 

as intervenções de engenharia (construção), implica na emissão de 

gases, material particulado MP (fuligem) para a atmosfera, além da 

poeira levantada pelo vai e vem dos caminhões e máquinas, os quais 

em conjunto poderão causar alteração da qualidade do ar afetando, 

assim, a biota, os trabalhadores e prestadores de serviço, além de 

possíveis transeuntes da AID. 

Objetivos 

Garantir que a qualidade do ar no entorno do ATERRO SANITÁRIO DE 

QUIPAPÁ não seja comprometida durante a fase de intervenções de 

engenharia (construção), do projeto por meio da definição de métodos 

e equipamentos que serão utilizados para que as emissões de material 

particulado não ultrapassem os valores estabelecidos pela Resolução 

CONAMA n°03/1990. 

Metodologia 

Para a determinação do teor de partículas totais em suspensão (PTS), 

será utilizado o Método do Amostrador de Grande Volume PTS, 

realizar manutenções preventivas nos veículos e equipamentos, 

monitorar a emissão de fumaça preta dos veículos por meio da escala 

Ringelmann. 

 

 

• Programa de Controle do Nível de Pressão Sonora (ruído) 
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Quadro 25. Programa de controle do nível de pressão sonora. 

Programa CONTROLE DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUÍDO) 

Etapas Realizado na fase de implantação. 

Justificativas O programa de monitoramento e controle justifica-se em função da 

intervenção de engenharia (construção) do empreendimento, o uso, 

principalmente, de maquinários pesados como tratores e caminhões 

que poderão elevar os níveis de pressão sonora para patamares de 

desconforto, exigindo o uso de equipamentos de proteção pelos 

operadores das mesmas e causando incômodo para as pessoas que 

transitam nos arredores da obra. 

Objetivos 

Avaliar os impactos que podem ser causados pelo aumento 

considerável do ruído, durante o período de a intervenção de 

engenharia (construção), sobre o entorno e daquelas lindeiras às vias 

de acesso próximas aos locais de instalação desse empreendimento 

para assegurar a manutenção da qualidade ambiental acústica e da 

vibração. 

Metodologia 

Para o monitoramento dos níveis de ruído e avaliação do conforto 

acústico, nas frentes de obra e no entorno do ATERRO SANITÁRIO DE 

QUIPAPÁ, serão realizadas medições quinzenais na ADA e AID, em 

malha de pontos ainda não definida, para a aquisição dos valores do 

nível de pressão sonora através de um medidor de nível de pressão 

sonora digital (decibelímetro). Os parâmetros são estabelecidos pela 

norma NBR nº10. 151 (ABNT). No monitoramento de ruído também 

requer a manutenção de maquinas, veículos e equipamentos para 

evitar aumento nos níveis de ruído. 

• Programa de Controle de erosão e do assoreamento 
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Quadro 26. Programa de controle de erosão e do assoreamento. 

Programa CONTROLE DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUÍDO) 

Etapas Realizado na fase de implantação. 

Justificativas O programa de monitoramento e controle justifica-se em função da 

possibilidade do aumento das taxas de erosão e assoreamento, 

decorrentes das atividades de modificação do uso do solo. 

Objetivos 

Este programa tem como objetivo prevenir e controlar eventuais 

processos erosivos e de assoreamento, antes e durante as 

intervenções de engenharia (construção) e na operação do ATERRO 

SANITÁRIO DE QUIPAPÁ, bem como evitar as instabilidades ocorridas 

durante as atividades de movimentação de terra e, 

consequentemente, dos processos erosivos decorrentes. 

Metodologia 

Monitorar na fase de implantação e operação as áreas susceptíveis à 

formação de processos erosivos, tais como áreas degradadas, 

assoreadas, sem cobertura vegetal. Monitorar o sistema de drenagem 

de águas superficiais, promover controle dos processos erosivos áreas 

de talude e aterros e áreas de exploração de materiais e bota fora. 

 

 

 

 

• Programa de Monitoramento Geotécnico de Aterros Sanitários 
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Quadro 27. Programa de monitoramento geotécnico de aterros sanitários. 

Programa MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DE ATERROS SANITÁRIOS 

Etapas Realizar na fase de operação 

Justificativas O programa de monitoramento e controle justifica-se em função das 

operações do aterro e consequente formação de taludes, atividades 

corriqueiras a atividade do empreendimento.  

Objetivos 

Este programa tem como objetivo prevenir deslocamentos verticais e 

horizontais do aterro e monitorar o lixiviado dentro do maciço. Avaliar 

as condições de estabilidade do aterro a fim de permitir adoção de 

medidas preventivas e corretivas para a manutenção do aterro. 

Metodologia 

Instalação de dois (02) marcos superficiais a serem implantados no 

platô da cota 15 m quando for atingido este nível. Medições 

topográficas, com leituras da posição dos marcos superficiais em 

relação aos marcos fixos, identificando os deslocamentos total e 

parcial e a velocidade dos deslocamentos ao longo do tempo. 

Instalação de piezômetros dentro do maciço do aterro, com medições 

dos níveis das colunas de lixiviado e sua evolução ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

• Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas 

Superficiais 
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Quadro 28. Programa de controle e monitoramento da qualidade das águas superficiais. 

Programa CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

SUPERFICIAIS 

Etapas Realizar na fase de Implantação e operação 

Justificativas O programa de controle e monitoramento justifica-se em função das 

atividades de implantação e operação possuírem muitos possíveis 

impactos que podem afetar os corpos hídricos superficiais. 

Objetivos 

Este programa tem como objetivo controlar e monitorar periódico da 

qualidade da água em corpos d’água superficiais que possam ser 

impactados negativamente pelo empreendimento, através de 

carreamento de sedimentos, lançamento de efluentes e outras 

substâncias potencialmente poluidoras, por meio do 

acompanhamento dos parâmetros associados aos potenciais impactos 

ambientais. 

Metodologia 

Realizar coleta em malha de pontos (a ser definida) em corpos d´água 

localizados na ADA e AID, os parâmetros analisados conforme 

enquadramento na CONAMA nº357/2000. A metodologia deve seguir 

as recomendações do Standard Methods for Examination of Water 

and Wasterwater, sempre a última edição. 

 

 

• Programa de Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas 

Subterrâneas 
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Quadro 29. Programa de controle e monitoramento da qualidade das águas subterrâneas. 

Programa CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS 

Etapas Realizar na fase de operação do empreendimento. 

Justificativas 
O programa de controle e monitoramento justifica-se em função das 

atividades de operação possuírem muitos possíveis impactos que 

podem afetar os corpos hídricos superficiais. 

Objetivos 

Este programa tem como objetivo controlar e monitorar 

periodicamente a qualidade da água em corpos d’água subterrânea 

que possam ser impactados negativamente pelo empreendimento, 

através de infiltrações de águas pluviais oriundas da drenagem 

superficial do aterro, propagação de eventuais plumas de líquidos 

percolados formadas na degradação da matéria orgânica presente 

nos resíduos aterrados. 

Metodologia 

Por meio de poços de monitoramento de águas subterrâneas, 
construídos de acordo com a NBR – 13895/97 e posicionados de 
acordo com a direção do fluxo de lençol freático, realizar coleta anual 
com os seguintes parâmetros:  
▪ Características Físicas e Organolépticas: Condutividade 
Elétrica, Sólidos totais dissolvidos, Dureza Total, PH, Óleos e Graxas, 
Cor aparente e Turbidez; 
▪ Componentes Inorgânicos: Alumínio, Bário, Cádmio, Cobre, 
Chumbo, Cloretos, Cromo Total, Ferro Total, Fosfato Total, Magnésio, 
Manganês total, Mercúrio, Nitrogênio Nitrito, Nitrogênio Nitrato, 
Nitrogênio Kjeldahl, Potássio, Selênio, Sódio e Zinco; 
▪ Componentes orgânicos: BTX, Fenol, Diclorometano, 
Tricloetileno, Cloreto de metileno e Cloreto de vinila;  
▪ Bacteriológicos: Bactérias Heterotróficas, Coliformes totais, 
Escherichia coli, Pseudonomas aeruginosos e Salmonella.  
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• Programa de Gerenciamento de Efluentes 

Quadro 30. Programa de gerenciamento de efluentes. 

Programa GERENCIAMENTO DE EFLUENTES 

Etapas Realizar na fase de operação. 

Justificativas 
O programa de gerenciamento justifica-se em função da 

complexidade dos efluentes gerados nas operações do aterro. Os 

efluentes possuem alto grau de contaminação do solo e da água.  

Objetivos Este programa tem como objetivo gerenciar os efluentes gerados pelo 

ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ.  

Metodologia 

Realizar coleta de amostras na saída da unidade de tratamento e no 
ponto de lançamento, podem ser coletados diretamente nos frascos 
de acondicionamento de amostras ou coletores específicos, 
dependendo do regime de descarte de efluentes e dos aspectos 
construtivos do sistema, seguindo os critérios constantes na NBR 
9898/87 (Preservação e técnica de amostragem de efluentes líquidos 
e corpos receptores).  Os parâmetros para analise deverão seguir a 
CONAMA nº357/2000. 
 

 

 

• Programa de Controle Operacional de Aterros Sanitários 
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Quadro 31. Programa de controle operacional de aterros. 

Programa CONTROLE OPERACIONAL DE ATERROS SANITÁRIOS 

Etapas Realizar na fase de operação. 

Justificativas 
O programa de controle justifica-se em função da complexidade das 

atividades operacionais e dos impactos que erros operacionais podem 

causar ao meio ambiente e a vida humana. 

Objetivos Este programa tem como objetivo assegurar o funcionamento do 

aterro conforme todas as normais e leis especificas.  

Metodologia 

Manter rigoroso controle sobre: entrada de pessoas, tipologia de 
resíduos, quantidade de resíduos que adentram o aterro e resíduos 
gerados na operação do aterro. Monitorar as manutenções no 
tocante ao funcionamento do aterro, tais como: lagoa de 
acumulação, sistema de drenagem de gases e chorume, poços e 
valas, como também manter os funcionários com treinamentos 
atualizados. Registrar ocorrências anormais e dificuldades 
operacionais e atender essas demandas como de resolução urgente.  

 

 

 

 

 

• Programa de Compensação Ambiental pela Supressão de Vegetação 
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Quadro 32. Programa de compensação ambiental pela supressão de vegetação. 

Programa COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PELA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

Etapas Realizar na fase de implantação. 

Justificativas 

O programa de compensação justifica-se em função da supressão de 

vegetação necessária para a implantação do empreendimento. NO 

entanto, a ADA possui apenas 8 (oito) espécies arbóreas que 

apresenta poucos indivíduos. 

Objetivos 
Este programa tem como objetivo assegurar a compensação 

ambiental pela supressão de vegetação necessária para a 

implantação do ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ.  

Metodologia 

Para a supressão, indica-se a realização de etapas de corte manual e 
posterior limpeza mecânica. A compensação será realizada para cada 
indivíduo suprimido será realizado o plantio de 10 (dez) que deverá 
ser monitorado por 3 (três) anos. Deverá seguir metodologia para 
compensação em área que deverá estar inserida na mesma bacia 
hidrográfica. 

 

 

 

 

 

• Programa de Monitoramento da fauna 
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Quadro 33. Programa de monitoramento da fauna. 

Programa MONITORAMENTO DE FAUNA 

Etapas Realizar na fase de implantação e operação. 

Justificativas 

O programa de monitoramento justifica-se em função da supressão de 

vegetação que causará a perda de habitat. No entanto, o diagnostico 

indica ausência de animais ameaçados de extinção ou protegidos por 

lei. 

Objetivos 
Este programa tem como objetivo assegurar que a fauna encontrada 

na ADA no período da implantação e na operação será monitorada e 

será minimamente impactada.  

Metodologia 
Manter as atividades em período diurno, conscientizar os 
funcionários quanto a não predação e o manejo de animais silvestres. 
Utilizar de profissional especialista para o afugentamento e resgate 
da fauna no dia da supressão. 

 

 

 

 

 

• Programa de recuperação de áreas degradadas 
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Quadro 34. Programa de recuperação de áreas degradadas. 

Programa RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

Etapas Realizar na fase de desativação 

Justificativas 
O programa de recuperação justifica-se pela utilização da área para 

implantação do empreendimento, houve uma degradação que no 

encerramento das atividades se faz necessário recuperar a área. 

Objetivos Este programa tem como objetivo restituir a área verde por meio da 

recuperação da área. 

Metodologia 
Elaborar plano para a recuperação da área (PRAD) de forma que 
inclua o projeto paisagístico e medidas de monitoramento para a 
área. 

 

 

 

 

 

 

 

• Programa de Gestão Ambiental 
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Quadro 35. Programa de gestão ambiental. 

Programa GESTÃO AMBIENTAL 

Etapas Realizar na fase de implantação e operação. 

Justificativas 
O programa de gestão justifica-se em função dos relevantes impactos 

da atividade, indicando assim a necessidade da gestão ambiental 

como ferramenta de apoio. 

Objetivos 
Este programa tem como objetivo gerir todos os programas proposto 

de modo a avalias a eficácia da aplicação das medidas propostas nos 

demais programas.  

Metodologia 

Definir regras e procedimentos para a gestão ambiental na fase de 
implantação e operação do empreendimento. Planejar, coordenar e 
supervisionar os programas de controle e monitoramento, como 
também definir competências e responsabilidades. Sistematizar e 
organizar as informações e dados para elaboração de documentação 
para entrega a CPRH. 

 

 

 

 

 

• Programa de Educação Ambiental 
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Quadro 36. Programa de educação ambiental. 

Programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Etapas Realizar na fase de implantação e operação. 

Justificativas 
O programa de educação ambiental justifica-se em função da 

importância dos impactos envolvidos nas atividades de implantação e 

operação do ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ. 

Objetivos 

Este programa tem como objetivo a compreensão dos funcionários da 

importância do meio ambiente e dos impactos oriundos da operação. 

Difundir e promover práticas de educação ambiental, adotando 

valores para a preservação e conservação do meio ambiente. 

Incentivas a coleta seletiva e os 5Rs. 

Metodologia Utilizar palestras, treinamentos e cartazes.  

 

 

 

 

 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
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Quadro 37. Programa de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Programa GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Etapas Realizar na fase de operação. 

Justificativas 

O programa de gerenciamento justifica-se em função da geração de 

resíduos na fase de operação do empreendimento. A separação, 

coleta e destinação dos resíduos são etapas importantes para a 

destinação adequada dos resíduos. 

Objetivos 

Este programa tem como objetivo sistematizar e definir medidas 

referentes à geração, segregação, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 

resíduos das atividades operacionais do empreendimento 

Metodologia 
Utilizar palestras, treinamentos e cartazes. Dispor de coletores 
identificados conforme NR 10.004.  Manter registros da destinação 
de todos os resíduos gerados. 

 

 

 

 

 

• Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 
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Quadro 38. Programa de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil. 

Programa GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Etapas Realizar na fase de implantação. 

Justificativas 
O programa de gerenciamento justifica-se em função da fase de 

implantação do empreendimento que possui atividades geradoras de 

resíduos sólidos da construção civil. 

Objetivos Este programa tem como objetivo garantir o correto gerenciamento 

dos resíduos sólidos da construção civil.  

Metodologia 

Manter os registros, quantitativos e qualitativos, de todas as 
atividades relacionadas ao gerenciamento dos resíduos de 
construção civil, incluindo: serviços de coleta e transporte de 
resíduos, resíduos encaminhados para a reciclagem ou 
reaproveitamento e resíduos destinados a aterros industriais. 
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• Programa de Inserção de Catadores de Materiais Reutilizáveis e 

Recicláveis 

Quadro 39. Programa de inserção de catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis. 

Programa INSERÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS E 

RECICLÁVEIS 

 

Etapas Realizar na fase de operação. 

Justificativas 
O programa de justifica-se em função da atividade do ATERRO 

SANITÁRIO DE QUIPAPÁ, no recebimento dos resíduos do município, 

resíduos que são fonte de renda para catadores. 

Objetivos Este programa tem como objetivo inserir os catadores de materiais 

recicláveis.  

Metodologia 
Atuar de forma colaborativa em cooperativas ou associações de 
catadores locais, caso não tenha. Buscar apoio do município na 
organização, criação e manutenção dessa entidade. 
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• Programa de Comunicação Social 

Quadro 40. Programa de Comunicação social. 

Programa COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Etapas Realizar na fase de implantação e operação. 

Justificativas 
O programa de comunicação justifica-se em função da importância 

ambiental e econômica do empreendimento para o município de 

Quipapá. 

Objetivos 

Este programa tem como objetivo comunicar a população sobre os 

impactos benéficos e adversos do empreendimento, orientar a 

participação da população divulgando programas que serão 

desenvolvidos e buscar o comprometimento da população na busca 

por solução para problemas locais.  

Metodologia 

Realizar reunião com líderes comunitários, vincular informações 
sobre o programa em mídias e redes sociais, principalmente, devido 
ao momento de isolamento social decorrente da pandemia da Covid-
19, mas também por rádios e, sempre que possível manter canal de 
comunicação com a população.   
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9 CONCLUSÕES 

A construção do ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ é ambientalmente viável 

segundo a Matriz de Impacto, não havendo restrições de ordem legal ou 

técnica para seu estabelecimento, não representando riscos aos meios físico, 

biótico (flora e fauna) e socioeconômico, desde que tomadas as providências 

devidas para minimização dos impactos identificados e sejam implantadas as 

medidas de controle e os programas ambientais indicados. 

Do ponto de vista técnico, o empreendimento contribuirá para o meio ambiente, 

ao propor uma destinação adequada para os resíduos classe II do município, 

como também contribuirá na geração de emprego e renda para a população 

local, promovendo o desenvolvimento econômico e ambiental. 

A maioria dos impactos identificados para o empreendimento possuem baixa 

significância e importância, os que não o são, podem ser controlados, 

monitorados e mitigados. As medidas e programas devem ser seguidos, 

garantindo assim viabilidade para a implantação do empreendimento. 
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Eu, Katarina Romênia Pinheiro Nascimento, sob penas da lei, informo que as 

informações prestadas são verdadeiras. 

 

Recife, 10 de junho de 2021. 

 

 

 

__________________________________________ 

Katarina Romênia Pinheiro Nascimento  
Bióloga, Dra. em Desenvolvimento e Meio Ambiente.- CRBio: 85.837/05-D 
CPF: 052.682.584-78 
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ANEXO 1 

Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) da Empresa e da Equipe 

Técnica  

 

 

 

 

 

 

 

 



Serviço Público Federal

CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 5ª REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N°:5-41576/21

CONTRATADO

Nome:Katarina Romenia Pinheiro Nascimento Registro CRBio:85.837/05-D

CPF:05268258478 Tel:3271-9934

E-Mail:katarina_romenia@yahoo.com.br

Endereço:R. Doutor Virgínio Marques,Nº 161

Cidade:Recife Bairro:Iputinga

CEP:50731-330 UF:PE

CONTRATANTE

Nome:MEGA MAK TRANSPORTE TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA - EPP,

Registro Profissional: CPF/CGC/CNPJ:15.121.099/0001-57

Endereço:Rua São José, 08, Sala 12

Cidade:Rio Formoso Bairro:

CEP:55570-000 UF:PE

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.7,1.8

Identificação:Coordenação e execução de Relatório Ambiental Simplificado - Fauna, Flora e Socioeconômico

Município do Trabalho: Quipapá UF: PE Município da sede: Rio Formoso UF:PE

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: Meio Ambiente

Área do conhecimento: Ecologia Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade:Coordenação e execução de diagnóstico para elaboração de Relatório Ambiental Simplificado com base em dados 
primários para o Meio Biótico através de inventário da fauna e flora e Meio Socioeconômico. Para a flora foi realizado o mapeamento de fitofisionomias e 
identificação das espécies de cunho conservacionista e de valor econômico. Para a Fauna foi feita uma listagem de espécies com perfil 
conservacionistas, bioindicadoras e de valor econômico. Para o socioeconômico foi analisada a percepção dessa população em relação às suas 
condições de habitabilidade e sobre a instalação do empreendimento. Estes dados são referentes ao atendimento do Termo de Referência N° 02/2021 
como parte das exigências da Licença Prévia do Aterro Sanitário de Quipapá, Processo CPRH N° 004094/2020.

Valor: R$ 24000,00 Total de horas: 3000

Início: 12/03/2021 Término: 22/04/2021

ASSINATURAS Para verificar a 
autenticidade 

desta ART 
acesse o 

CRBio05-24 
horas Online em 

nosso site e 
depois o serviço 
Conferência de 

ART

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:         /            /

Assinatura do profissional

Data:         /            /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por distrato

Data:         /            /             

Assinatura do Profissional

Data:         /            /             

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão 
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

N° do protocolo: 400017602/NET

Data:          /            /                Assinatura do profissional

Data:          /            /                Assinatura e Carimbo do contratante

katia
Máquina de escrever
22

katia
Máquina de escrever
04

katia
Máquina de escrever
2021

katia
Máquina de escrever
22

katia
Máquina de escrever
04

katia
Máquina de escrever
2021



Serviço Público Federal 

CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 5ª REGIÃO 
 
 

 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART  N°:5-41575/21 

CONTRATADO 

Nome:Valdir Paulo Ferreira Filho Registro CRBio:99.558/05-D 

CPF:08067441464 Tel: 

E-Mail:valdir.paulo@gmail.com 

Endereço:Rua São Mateus, Nº 852, Apto 502 

Cidade:Recife Bairro:Iputinga 

CEP:50680-000 UF:PE 

CONTRATANTE 

Nome:MEGA MAK TRANSPORTE TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTDA - EPP, 

Registro Profissional: CPF/CGC/CNPJ:15.121.099/0001-57 

Endereço:Rua São José, 08, Sala 12 

Cidade:Rio Formoso Bairro: 

CEP:55570-000 UF:PE 

Site: 

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL 

Natureza: Prestação de Serviços - 1.7 

Identificação:Aterro Sanitário de Quipapá 

Município do Trabalho: Zona rural de Quipapá  UF: PE Município da sede: Rio Formoso  UF:PE 

Forma de participação: Individual Perfil da equipe: null 

Área do conhecimento: Ecologia Campo de atuação: Meio ambiente 

Descrição sumária da atividade:Execução de inventário do ecossistema aquático, no que se refere a levantar e caracterizar quali-quantitativamente as 
comunidades planctônicas, bentônicas, ictiofauna planctônicas, bentônicas, ictiofauna e as macrófitas, destacando as cianobactérias, espécies raras, 
ameaçadas de extinção, os vetores de doenças de veiculação hídrica e as de importância econômica. A composição da ictiofauna local, bem como da 
fauna malacológica e carcinológica, incluiu dados referentes a distribuição e diversidade das espécies, destacando as de interesse socioeconômico, 
reofílicas, endêmicas, introduzidas, ameaçadas de extinção e exóticas invasoras. 

Valor: R$ 1700,00  Total de horas: 120 

Início: 17/03/2021  Término: 06/04/2021 
 

ASSINATURAS Para verificar a 
autenticidade 

desta ART 
acesse o 

CRBio05-24 

horas Online em 

nosso site e 

depois o serviço 
Conferência de 

ART 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Data: 06 / 04 / 2021 

 

 
 

Assinatura do profissional 

Data: / / 

 
 

Assinatura e carimbo do contratante 

 
 

  

Solicitação de baixa por conclusão 

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão 
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio. 
 

N° do protocolo: 400017606/NET 

Data: / / Assinatura do profissional 

Data: / / Assinatura e Carimbo do contratante 

Solicitação de baixa por distrato 

Data: / / 

Assinatura do Profissional 

Data: / / 

Assinatura e carimbo do contratante 

06 04 2021 

mailto:valdir.paulo@gmail.com


Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20210622901

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARIA CAROLINA DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRA AMBIENTAL RNP: 1815324830

Registro: 1815324830PE

2. Dados do Contrato

Contratante: MEGA MAK - TRANSPORTES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTA CPF/CNPJ: 15.121.099/0001-57

ESTRADA BR 104 Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA BR 104 Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: QUIPAPÁ UF: PE CEP: 55415000

Data de Início: 17/03/2021 Previsão de término: 17/05/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Ambiental 

Proprietário: MEGA MAK - TRANSPORTES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTA CPF/CNPJ: 15.121.099/0001-57

4. Atividade Técnica

8 - Consultoria Quantidade Unidade

23 - Consultoria > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E
POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

32,00 h

23 - Consultoria > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL

32,00 h

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS no que se refere a: Levantamento dos Passivos, Identificação e avaliação dos Impactos
Ambientais, Matriz de Impactos, Proposição de Medidas e Programas Ambientais para atender o Termo de Referência n° 02/2021 com processo
CPRH n° 004094/2020.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARIA CAROLINA DA SILVA - CPF: 051.028.604-61

MEGA MAK - TRANSPORTES TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTA -
CNPJ: 15.121.099/0001-57

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 29/04/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303347128

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ad454
Impresso em: 03/05/2021 às 19:08:18 por: , ip: 177.207.127.102

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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ANEXO 2 

Registros no Cadastro Técnico Federal de Atividades - IBAMA da Equipe 

Técnica 
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Ministério do Meio Ambiente 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR 

Registro n.º  Data da consulta: CR emitido em: CR válido até: 

5290368 12/04/2021 12/04/2021 12/07/2021 

Dados básicos: 

CPF:      080.674.414-64 

Nome:    VALDIR PAULO FERREIRA FILHO 

Endereço: 

logradouro:    RUA GUANAMBI 

N.º:                 819 Complemento:     BLOCO 4 APTO 203 

Bairro:            PIEDADE Município:           JABOATÃO DOS GURARAPES 

CEP:               54420-140 UF:                       PE 
 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA 

Código CBO Ocupação Área de Atividade 

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental 

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações 

cadastrais do CTF/AIDA. 

 
A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela 

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados 

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional. 

 
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, 

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de 

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo 

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis. 

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa 

física inscrita. 

Chave de autenticação P9WA3M2RSQC6QDDN 
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Anexo 3 

Ordenamento do uso do solo na propriedade (escritura do terreno) 
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Anexo 4 

 

Planta de situação do ATERRO SANITÁRIO DE QUIPAPÁ 
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Anexo 5 

Planta das intervenções que irão ocorrer no terreno em estudo 
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Anexo 6 

Mapa das Áreas de Influência do empreendimento 
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Anexo 7 

Estudo e Mapas: Geotécnico e Meio Físico 
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Anexo 8 

Recursos hídricos superficiais (análise da qualidade da água) 
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Anexo 9 

Mapa do Meio Biótico (Fauna e Flora) 
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Anexo 10 

Mapa dos Ecossistemas aquáticos  
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Anexo 11 

Mapa de Unidades de Conservação 
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Anexo 12 

Anuência da Prefeitura de Quipapá 
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Anexo 13 

Carta de Anuência Estrada vicinal 
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Anexo 14 

Cópia das entrevistas realizadas 
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Anexo 15 

Manifestação do IPHAN 
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Cópia do Termo de Referência n° 02/2021 
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TR NAIA N° 02/2021 

 

 

REF.: Termo de Referência para 

elaboração e apresentação de 

Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS) relacionado 

ao empreendimento “Aterro 

Sanitário de Quipapá” no 

município de Quipapá-PE 

(Processo CPRH N° 004094/2020). 

 

INTERESSADO: MEGA MAK Transportes 

Terraplanagem e Construção 

LTDA 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Processo CPRH nº 004094/2020 refere-se ao requerimento de Licença Prévia 

para o empreendimento “Aterro Sanitário de Quipapá”, pretendido pela 

empresa MEGA MAK Transportes, Terraplanagem e Construção LTDA, a ser 

implantado no município de Quipapá, para recebimento de resíduos Classe 

IIA (não perigosos, não inertes) e IIB (não perigosos, inertes). 

 

De acordo com as informações constantes no processo, o empreendimento será 

projetado para receber os resíduos sólidos urbanos gerados pelo município 

de Quipapá, que tinha uma população de 24.186 habitantes conforme censo de 

2010 e teve projeção de 26.175 habitantes para o ano de 2020. Com previsão 

de recebimento de 16,30 t/dia (Aterro Sanitário de Pequeno Porte - ASPP), 

a área do empreendimento é de 5,2058 ha, situa-se próxima ao trevo da BR-

104 com a PE-177 e a vida útil prevista é de 20 anos. 
 

Destacamos sobre o processo as seguintes informações que consideramos 

importantes: 

 

a) Confirmou-se em vistoria que a área é atravessada por uma estrada 
vicinal municipal de terra (já observada no programa Google Earth), 

utilizada com frequência, o que foi facilmente percebido durante o 

período de vistoria, quando se observou um fluxo permanente de 

veículos. Diante dessa informação ficou evidente a necessidade de 

relocação da estrada, pelo motivo exposto e verificado em vistoria. 

 

b) Ainda em vistoria realizada à área pretendida para a implantação do 
empreendimento e através de imagens de satélite, identificou-se no 

entorno um grupo de residências dentro de um raio de 500 metros da 

área (315 metros). Sobre as duas residências identificadas no local, 

o empreendedor informou que, em uma não há morador e que a outra só 

é ocupada nos finais de semana. Considerando a recomendação de não 

haver residências no entorno de 500 metros a partir do perímetro da 

área do empreendimento (NBR 13.896/97 e NBR 15849:2010), observou-se 

sobre a necessidade de remoção das residências e indenização dos seus 
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moradores. 

 

c) Sobre o número apresentado, de 16,30 t/dia de resíduos gerados pelo 
município, foi informado ao empreendedor que, quando da elaboração 

do RAS, bem como do projeto do aterro, esse quantitativo fosse 

ajustado considerando a estimativa de geração de resíduos da 

população total do município, com a projeção para o ano correspondente 

ao tempo de vida útil do aterro sanitário. Salientou-se que esse 

ajuste no quantitativo não resultaria em mudança na classificação 

tipológica do aterro, que continuaria sendo considerado pela CPRH 

como de pequeno porte. 

 

Sobre as considerações acima, o Núcleo de Avaliação de Impacto Ambiental 

da CPRH - NAIA encaminhou ao empreendedor a Nota Técnica N° 12/2020 a fim 

de informar as observações e obter respostas e esclarecimentos. O 

empreendedor respondeu, encaminhando anuência da Prefeitura de Quipapá 

quanto à relocação da estrada e informando que indenizaria as residências 

localizadas no entorno de 500 m da área do aterro sanitário.        

 

A partir da resposta do empreendedor, o processo seguiu com a exigência de 

apresentação de um Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para subsidiar 

a análise da viabilidade ambiental do empreendimento e, desta forma, 

permitir a tomada de decisão do órgão ambiental (CPRH) quanto à concessão 

ou não da Licença Prévia (LP). 
 

Este Termo de Referência (TR) tem por objetivo estabelecer um referencial 

para orientar a equipe inter e multidisciplinar quanto aos procedimentos 

a serem seguidos na elaboração do RAS do empreendimento “Aterro Sanitário 

de Quipapá”. 

 

Este TR contempla os requisitos mínimos(1) para o levantamento e análise 

dos componentes ambientais existentes na área de influência do 

empreendimento, como também, informações gerais sobre os procedimentos 

administrativos e de apresentação referentes ao RAS. 

 

O presente TR fundamenta-se nas informações fornecidas pelo empreendedor, 

apresentadas no processo em pauta e na vistoria realizada na área pelos 

analistas do NAIA. Situações adversas às apresentadas poderão suscitar 

modificações e/ou acréscimos nas informações a serem apresentadas no RAS, 

solicitadas neste TR, ou até mesmo modificações nos procedimentos de 

licenciamento. 

 

O prazo de validade deste TR é de 01 (um) ano, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser renovado por igual período, a critério da CPRH, 

conforme a legislação vigente (Lei Estadual n° 14.249/2010 e alterações). 

 

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

2.1. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

 
1 Através dos Termos de Referência (TR) o órgão ambiental (CPRH) expõe quais são os aspectos 

cujas observações devem ser mais acuradas, mais detalhadas. Entretanto, os Termos de 

Referência não se constituem em uma limitação à investigação ou aos estudos a serem 

desenvolvidos pela equipe multidisciplinar responsável pela elaboração do RAS. 
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O RAS deverá ser apresentado nas vias originais, em folhas de tamanho A4 

(210 x 297 mm)(2), com páginas numeradas e impressão em frente e verso, 

sempre que isso não prejudicar a leitura e a compreensão clara do conteúdo. 

 

As fotografias deverão ser originais em todas as vias, legendadas e 

datadas. As tabelas, quadros, figuras e ilustrações deverão ser legíveis, 

com textos e legendas em português, utilizando técnicas que facilitem a 

sua análise, além de conter a fonte dos dados apresentados(3).  

 

O RAS deve seguir a sequência de itens na ordem apresentada neste TR, 

respeitando as numerações, títulos e subtítulos, exceto em caso de inserção 

de itens complementares. Caso exista algum tipo de impedimento, limitação 

ou discordância para o atendimento de qualquer dos itens propostos, sua 

omissão ou insuficiência deve ser justificada com argumentação objetiva, 

porém, bem fundamentada. 

 

No RAS devem ser evitadas descrições e análises genéricas que não digam 

respeito à área e região específicas do empreendimento, às suas atividades 

ou que não tenham relação direta ou indireta relevante com as atividades 

de implantação, operação e desativação do empreendimento objeto do RAS. 

Devem ser evitadas repetições desnecessárias de conteúdo de livros-textos 

que tratam de teorias, conceitos e práticas gerais de cada meio estudado. 

 

2.2. NÚMERO DE CÓPIAS/CONTEÚDO 

 

O RAS deverá ser apresentado em, no mínimo, 05 (cinco) vias impressas, 

seguindo a ordem e o conteúdo mínimo constantes do roteiro estabelecido 

neste TR. 

 

O RAS deverá também ser apresentado em formato digital PDF (Portable 

Document Format), em arquivo único, não devendo haver subdivisão em 

diversos arquivos. O documento deve ser gravado em pen drive, em 02 (duas) 

cópias, inclusive com ilustrações (mapas, figuras, gráficos etc). 

 

2.3. DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR 

 

Ao proponente do projeto compete: 

 

a) Arcar com todas as despesas e custos referentes à realização do RAS, 
tais como: coleta e aquisição de dados e informações; trabalhos e 

inspeções de campo; análises de laboratório; estudos técnicos e 

científicos; e fornecimento de cópias conforme o exposto no item 

anterior; 

 
b) Arcar com custos referentes à: publicação de editais e de pedido de 

licença(4) em jornal oficial e em um periódico local de grande 

circulação; análise do RAS; logística necessária às visitas técnicas 

e/ou vistorias entendidas como importantes para subsidiar a tomada 

de decisão do órgão ambiental; e concessão das licenças ambientais; 

 

 
2 As ilustrações e desenhos técnicos que não reunirem condições de serem apresentados neste 

formato, desde que adequadamente justificados, poderão ser aceitos pela CPRH. 
3 Quando coloridos, deverão ser reproduzidos igualmente em todas as vias do RAS. 
4 A publicação dos editais deverá ocorrer conforme modelo a ser fornecido pela CPRH ao 

empreendedor. 
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c) Atender as exigências da CPRH quanto aos elementos informativos 

julgados necessários ao processo de análise ambiental e de 

licenciamento. 

 

Cabe também ressaltar que a consecução do processo de licenciamento, que 

inclui as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, dependerá do 

cumprimento, pelo empreendedor, dos requisitos básicos exigidos pela CPRH 

para aprovação do RAS, dos programas ambientais para implantação das 

medidas mitigadoras, do projeto de engenharia do empreendimento e dos 

procedimentos técnicos e construtivos adotados, assim como, do 

desimpedimento do processo quanto a restrições de ordem jurídica e legal. 

 

2.4. DA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS BÁSICAS 

 

As informações ambientais básicas são todas aquelas que são referências 

para levantamentos posteriores que sobre elas se baseiam para detalhamento 

e aprofundamento técnico. 

 

As informações ambientais básicas deverão ser obtidas em órgãos oficiais, 

universidades e demais entidades detentoras de tais informações e 

complementadas com visitas de campo para sua validação ou refinamento. 

 

Poderão ser utilizados dados de sensoriamento remoto, com o uso de imagens 

de satélite, como complementação das informações ambientais disponíveis. 

 

2.5. DA APRESENTAÇÃO DE MATERIAL CARTOGRÁFICO 

 

A base cartográfica a ser utilizada e os mapas temáticos deverão ser 

apresentados em conformidade com os padrões usualmente adotados por órgãos 

oficiais, devendo conter: orientação geográfica; escala gráfica e 

numérica(5); projeção cartográfica (coordenadas geográficas e UTM); DATUM 

SIRGAS 2000; Meridiano Central; convenções cartográficas; e legendas 

(contendo título temático, título do estudo ambiental, legenda de todas as 

feições contidas no documento cartográfico). Deverão conter também a fonte 

(origem da cartografia e dos dados lançados e parâmetros de aquisição) e 

a data de elaboração. Toda a cartografia temática deverá conter dados 

atuais. 

 

Os documentos cartográficos em meio digital deverão ser apresentados em 

formatos de arquivos vetores de uso corrente na versão original, 

preferencialmente AutoCAD (.dwg) e/ou ArcGis (.shp), além disso os 

documentos também deverão ser apresentados em extensão “.kmz”. Incluir, 

ainda, cópia digital das imagens utilizadas em formato de arquivo de uso 

corrente. 

 
O posicionamento do título e legenda de plantas e detalhes do 

empreendimento (plantas de obras civis, mapas de descrição, 

caracterização, localização etc.) e de mapas temáticos (área de influência, 

geologia, geomorfologia, solos, recursos hídricos, vegetação, uso atual 

do solo etc.) deverão seguir as Normas da ABNT para apresentação de desenho 

técnico. 

 

 
5 A escala adotada deverá ser compatível com o nível de detalhamento dos elementos mapeados 

e adequada para a área de influência. 
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A fim de evitar multiplicação desnecessária de arquivos e fontes de dados, 

recomenda-se a integração das diversas feições em um banco de dados 

geográficos (geodatabase) para o trabalho da equipe multidisciplinar, a 

ser gerenciado pelo Coordenador do grupo, permitindo a visualização dos 

levantamentos realizados por todos os componentes, bem como as 

interinfluências entre os meios físico, biótico e socioambiental. 

 

 

3. RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
 

3.1. APRESENTAÇÃO 

 

A apresentação do RAS deverá oferecer ao leitor uma visão clara da 

finalidade e justificativa do estudo, as diretrizes que orientaram a sua 

elaboração e conteúdo. 

 

3.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, DO PROPONENTE, DA EMPRESA CONSULTORA 

E DA EQUIPE TÉCNICA 

 

a) Identificação do empreendimento (denominação oficial); 

 
b) Identificação e qualificação do proponente (nome ou razão social, 

número dos registros legais, endereço completo, telefone e e-mail 

dos responsáveis legais e pessoas de contato); 

 

c) Identificação da empresa consultora responsável pela elaboração do 
RAS, incluindo nome/razão social, endereço, telefone, e-mail, número 

de inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos 

de Defesa Ambiental (IBAMA) e nome do profissional para contato; 

 

d) Identificação da equipe técnica multidisciplinar responsável pela 
elaboração do RAS, discriminando o nome, a especialidade de cada 

profissional, a função desempenhada no RAS, o número do Registro no 

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental (IBAMA), o número dos respectivos registros profissionais 

e o número das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) expedidas 

por seus respectivos Conselhos de Classe, por cada atividade 

executada no RAS; 

 

e) A função desempenhada por cada profissional no RAS deverá ser 

informada de forma detalhada, considerando a especificação de cada 

tema apresentado no estudo. Exemplo: no meio físico, deverá ser 

informado o profissional responsável por cada tema: clima e condições 

meteorológicas, geotecnia, recursos hídricos superficiais e recursos 

hídricos subterrâneos; no meio biótico, deverá ser informado o 

profissional responsável por cada tema: flora, fauna – mastofauna 

terrestre, quirópteros, herpetofauna, avifauna; no meio 

socioeconômico, deverá ser informado o profissional responsável por 

cada tema: caracterização demográfica, caracterização das comunidades 

afetadas, comunidades tradicionais. 
 

3.3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

 

Apresentar os objetivos do empreendimento, abordando os aspectos técnicos, 

ambientais e econômicos, bem como as justificativas para a sua implantação. 

katia
Máquina de escrever
Katarina
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3.4. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
Apresentar planta de locação da área pretendida para a instalação do 

empreendimento, em escala compatível com o porte do empreendimento, 

georreferenciada (coordenadas geográficas e UTM, Datum SIRGAS 2000), 

indicando as coordenadas geográficas dos pontos que constituem o perímetro 

da área. Apresentar também as coordenadas desses pontos em forma de tabela. 

 

3.5. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO 

 

Apresentar informações que possibilitem o entendimento básico do 

empreendimento nas suas diversas fases de implantação (planejamento, 

instalação, operação e desativação). Deverão ser contempladas, no mínimo, 

as seguintes informações:  

 

a) Caracterização da área 
 

Caracterização da área do empreendimento, incluindo sua localização no 

município de Quipapá, acessos, dimensões, confrontações e zoneamento urbano 

do Plano Diretor Municipal com o empreendimento. Incluir: 
 

• Planta de situação da área, em escala compatível com o porte do 

empreendimento, georreferenciada (coordenadas geográficas e UTM), 

abrangendo o município em que se localiza, indicando: orientação 

magnética, principais eixos viários, principais corpos d’água e 

outras informações julgadas necessárias. 

 

• Imagem de satélite ou fotografia aérea da área do empreendimento e 

seu entorno, nas condições atuais, em escala compatível com o porte 

do empreendimento, georreferenciada (coordenadas geográficas e UTM), 

indicando graficamente os seguintes elementos: orientação magnética; 

escala gráfica e numérica; limite do empreendimento; topografia, 

destacando as curvas de nível (espaçamento recomendável de 2 em 2 

metros); áreas de ocorrência de vegetação protegida por lei; APPs, 

conforme Lei Federal  N° 12.651/2012 e alterações, Medidas 

Provisórias e Resoluções do Conama; áreas de reserva legal, se couber; 

Unidades de Conservação (UCs) federais, estaduais e municipais; 

corpos d’água e respectivas faixas de proteção (APP); vias 

existentes; construções existentes; indicação dos limites da zona 

urbana, de expansão urbana e rural; e outras informações julgadas 

necessárias. 

 

b) Ordenamento do uso do solo na propriedade 
 

• Informar sobre a propriedade da área pretendida para a implantação 

do empreendimento, quanto à titularidade e ao zoneamento territorial 

(urbana/rural). 

 

• Usos e servidões atuais: interferências de utilidade pública 

incidentes sobre a área, com vistas a subsidiar a compreensão do 

processo de ocupação, aspectos indutores e o estado de conservação 

dos recursos ambientais. Prestar informações também sobre a 

existência de usos informais na propriedade. 
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• Detalhar os equipamentos e infraestrutura (rodovias, vias de acesso, 

linhas de transmissão de energia, gasodutos etc.), públicos ou 

privados, já instalados, em instalação ou projetados para a área 

(caso seja conhecido), e como os mesmos se integrarão ao aterro 

sanitário ou qual será a solução adotada. 

 

• Descrever o uso e ocupação do solo pretendido para toda a propriedade 

(layout/arranjo), explicitando as áreas segundo o tipo de uso 

(células, lagoas de tratamento, sistema viário, áreas verdes e 

administrativas etc.) e estimativa de suas áreas (m²). 

 

c) Características técnicas do empreendimento 

 

Caracterização dos equipamentos a serem instalados, incluindo estimativa 

de dimensionamento e suas características técnicas, considerando, no 

mínimo: 

 

• Previsão de adequação do empreendimento ao que está estabelecido 

nas Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Federal 

Nº 12.305 de 2 de agosto de 2010 e Lei Estadual Nº 14.236 de 13 

de dezembro de 2010), abordando, no que couber, a aplicação dos 

instrumentos de implementação das Políticas, como os planos 

estadual e municipais de resíduos sólidos. 

 

• Capacidade de recebimento de resíduos ou rejeitos; regime de 

operação (n° de turnos, horas/dia, dias/mês); características dos 

equipamentos principais e instalações auxiliares. 

 

• Caracterização dos resíduos ou rejeitos a serem recebidos no aterro 

sanitário, (podem ser adotados os dados apresentados nos Planos 

Estadual e Municipal de RS) incluindo: 

 

✓ Caracterização qualitativa: classificação, conforme ABNT (NBR 

10.004/2004), de cada resíduo ou rejeito, indicando suas 

respectivas origens. 

 

✓ Caracterização quantitativa: previsão da quantidade de cada 

resíduo ou rejeito a ser recebido no Aterro Sanitário, 

informando o percentual correspondente para cada resíduo 

(composição gravimétrica). 

 

• Concepção geral do sistema de tratamento de efluentes (chorume) 

previsto, incluindo memorial descritivo, fluxograma e layout da 

ETE projetada. 

 

• Dispositivos, equipamentos e procedimentos destinados à prevenção 

de acidentes ambientais na fase de implantação e operação do 

empreendimento. 

 

• Previsão de vida útil do Aterro Sanitário, com memória de cálculo 

que considere os volumes de resíduos aterrados ao longo dos anos 

e a área disponível para as células. 
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• Previsão de como será realizada a desativação do Aterro Sanitário, 

indicando os possíveis usos a serem adotados para a área após o 

encerramento do aterro. 

 
d) Planta do Aterro Sanitário (layout/arranjo das unidades), em escala 

compatível com o porte do empreendimento, georreferenciada 

(coordenadas geográficas e UTM), indicando graficamente os seguintes 

elementos: orientação magnética; limites da propriedade; topografia, 

destacando as curvas de nível (espaçamento recomendável de 2 em 2 

metros); áreas verdes e áreas protegidas (APPs, por exemplo), caso 

haja; áreas de reserva legal; corpos d’água, ainda que intermitentes, 

e respectivas faixas de proteção, caso haja; e outras informações 

julgadas necessárias. 

 

e) Descrição das etapas do processo, desde o recebimento dos resíduos, 
descrevendo os mecanismos e/ou equipamentos utilizados em cada etapa, 

as unidades, os equipamentos/sistemas de controle ambiental previstos 

etc. Incluir fluxograma ou diagrama de blocos simplificado. 

 

f) Diretrizes infraestruturais para a operação do empreendimento 

(abastecimento d'água; esgotamento sanitário; drenagem pluvial; 

resíduos sólidos; efluentes líquidos; energia elétrica; canalização 

de gás etc.). 

 

g) Informações sobre a localização e a situação atual de exploração das 
áreas a serem utilizadas como jazidas, empréstimos e depósitos 

temporários, caso já estejam definidas. 

 

h) Origem, quantificação e qualificação da mão-de-obra a ser utilizada 
nas etapas de instalação e operação do empreendimento. 

 
i) Localização e descrição do canteiro de obras, incluindo a descrição 

da infraestrutura a ser utilizada na fase de instalação do 

empreendimento: abastecimento d'água; esgotamento sanitário; 

destinação final de efluentes; resíduos sólidos etc. 

 

j) Fonte dos recursos e custo total do empreendimento. 

 

k) Cronograma de implantação do empreendimento. 

 

l) Outras informações julgadas pertinentes pela equipe multidisciplinar 
responsável pela elaboração do RAS para a compreensão do projeto. 

 

3.6. ANÁLISE JURÍDICA 

 

Deverá ser contemplado o conjunto de leis e regulamentos, nos diversos 

níveis (federal, estadual e municipal), que regem os empreendimentos dessa 

natureza e a proteção ao meio ambiente na área de influência, e que tenham 

relação direta com o projeto. Além da enumeração ou listagem das normas, 

o RAS deve proceder a análise das limitações por elas impostas ao 

empreendimento, bem como as medidas para promover as compatibilidades 
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porventura necessárias(6). Ênfase especial deverá ser dada aos aspectos 

vinculados à: 

 

a) Competências Ambientais (Legislação Federal: Lei Complementar n° 
140, de 08/12/2011). 

 

b) Uso e ocupação do solo (Lei Federal n° 6.766/79, Legislação 

Municipal: Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo – 

zoneamento). 

 

c) Proteção e controle da poluição (Ar, Água, Solo, Resíduos Sólidos e 
Controle de Poluição). Trata-se de referência sumária à legislação 

relacionada aos principais impactos propriamente ditos como 

decorrência da implantação do empreendimento. 

 

d) Proteção e controle da poluição sonora (Lei Estadual nº 12.789; NBR 
10.151 e NBR 10.152). 

 

e) Proteção à qualidade e quantidade das águas (Lei Federal n° 9.433/97; 
Resoluções do Conama n°s 357/05 e 396/08 e demais legislações 

relacionadas ao enquadramento/classificação dos corpos d'água, 

padrões de qualidade, normas da CPRH etc). 

 

f) Proteção à qualidade do solo quanto à presença de substâncias 

químicas e o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 

substâncias em decorrência de atividades antrópicas, segundo a 

Resolução Conama nº 420/2009 e alterações. 

 

g) Espaços legalmente protegidos (UCs, APPs, áreas de vegetação 

protegida, áreas de proteção de mananciais etc.). Considerar, entre 

outras, as seguintes legislações: Lei Federal n° 9.985/2000, 

Resolução Conama n° 369/2006, Lei Estadual n° 9.931/1986, Lei 

Federal nº 12.651/2012, Lei Estadual nº 13.787/2009. 

 

h) Supressão de vegetação e compensação ambiental (Lei Federal nº 

12.651/2012; Lei Estadual n° 11.206/1995). 

 

i) Legislação sobre fauna (Lei Federal nº 5.197/67 e suas atualizações 
e IN IBAMA nº 179/2008). 

 

j) Licenciamento e avaliação de impacto ambiental (Lei Federal n° 

6.938/81 e Decreto n° 99.274/90; Resoluções Conama n°s 01/86, 09/87, 

01/88, 237/97 e 404/2008; e Lei Estadual n° 14.249/2010 e suas 

alterações). 

 

k) Diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei Federal Nº 

11.445/2007). 

 

l) Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 
12.305 de 2 de agosto de 2010 e Lei Estadual Nº 14.236 de 13 de 

dezembro de 2010) e regulamentações decorrentes. 

 

m) NBR 15849:2010 – Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de 

 
6 As recomendações propostas deverão ser explicitadas no item 3.12. do RAS (Medidas de Controle). 
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pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, 

operação e encerramento. 

 

n) NBR 8.419:1992 - Diretrizes para apresentação de projetos de aterros 
de resíduos sólidos urbanos e NBR 13.896:1997 - Aterros de resíduos 

não perigosos – critérios para projeto, implantação e operação. 

 

o) Responsabilidades ambientais (Lei Federal n° 9.605/1998 e Lei 

Estadual n° 14.249/2010 e suas alterações). 

 

p) Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (Lei Federal n° 

3.924/1961, Lei Federal n° 3.551/2002, Portaria do IPHAN n° 07/88, 

IN IPHAN nº 01/2015). 

 

3.7. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

 

Delimitar e justificar as áreas de influência do empreendimento (espaço 

geográfico a ser direta ou indiretamente afetado pelas alterações 

ambientais decorrentes da implantação do empreendimento, tanto na fase de 

instalação como de operação), abrangendo distintamente os meios físico, 

biótico e socioeconômico. A definição dos limites das áreas de influência 

deve ser devidamente justificada, estando sujeita à revisão por parte da 

CPRH, com base nos impactos identificados e sua abrangência. 

 

A área de influência do empreendimento deve considerar três níveis, quais 

sejam:  

 

Área de Influência Indireta (AII): aquela onde os impactos provenientes da 

implantação e operação do empreendimento se fazem sentir de maneira 

indireta e com menor intensidade em relação à área de influência direta. 

 

Área de Influência Direta (AID): aquela sujeita aos impactos diretos 

provenientes da implantação e operação do empreendimento. 

 

Área Diretamente Afetada (ADA): aquela onde ocorrem as intervenções 

relacionadas ao empreendimento, incluindo as áreas de apoio, como canteiros 

de obra, acessos, áreas de empréstimo, áreas de depósito temporário etc. 

 

Apresentar mapas, georreferenciados e em escala adequada, contendo cada 

uma das áreas de influência (AII, AID e ADA) delimitadas. 

 

Recomenda-se que, uma vez definidas as áreas de influência, as mesmas sejam 

apresentadas à CPRH/NAIA, pela equipe multidisciplinar responsável pelo 

RAS, previamente à conclusão dos estudos ambientais. Essa apresentação 

visa à avaliação preliminar das áreas pela equipe técnica do NAIA, a fim 

de reduzir a possibilidade de solicitação de alteração das áreas de 

influência na fase de análise do Estudo. 

 

3.8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 

As informações a serem contempladas neste item devem propiciar a 

compreensão da realidade atual da área de influência do empreendimento, 

antes da sua implantação, segundo os diferentes meios (físico, biótico e 

socioeconômico), devendo ser realizado em dois níveis de abordagem: um 

referente à ADA e à AID e outro referente à AII. Estas informações devem 
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ser inter-relacionadas, resultando num diagnóstico integrado, de forma a 

se constituir um quadro referencial compreensivo para subsidiar a análise 

de impactos ambientais do projeto. Recomenda-se o uso de mapas e fotos 

datadas como recursos ilustrativos, acompanhadas de legendas explicativas 

da área, como instrumentos técnicos de análise, não apenas como mera 

ilustração. 

 

O diagnóstico não deve se constituir em mera compilação de informações, 

devendo a equipe multidisciplinar reunir os dados necessários que muitas 

vezes não existem e devem ser produzidos e, adicionalmente, realizar 

amostragens, trabalhos de campo e pesquisas para complementá-los. A equipe 

multidisciplinar deverá também proceder a uma análise crítica de 

consistência dos estudos específicos realizados por outros autores e que 

porventura sejam utilizados para fundamentar as conclusões do RAS. 

Apresentar, por fim, análise conclusiva dos temas estudados. 

 

Os levantamentos e análises temáticas deverão ser diferenciados para cada 

uma das áreas de influência (AII, AID e ADA), sendo necessária, na área de 

influência direta (AID) e na área diretamente afetada (ADA), quando couber, 

a realização de investigações mais aprofundadas, com dados primários, uma 

vez que nelas se verificarão os principais impactos e com maior 

intensidade. 

 

A elaboração do diagnóstico deve ser estruturada e orientada pelo enfoque 

e conteúdo (mínimo) a seguir expostos: 

 

3.8.1. MEIO FÍSICO 

 

3.8.1.1. Clima e condições meteorológicas 

 

Caracterização dos aspectos climáticos e meteorológicos da área, 

observando, entre outros, o comportamento sazonal, típico e extremo, dos 

seguintes parâmetros meteorológicos: precipitação, insolação, direção e 

velocidade dos ventos. Utilizar séries de dados secundários, registrados 

em estações meteorológicas o mais próximas possível da área do 

empreendimento. 
 

3.8.1.2. Geotecnia 

 

Caracterização geotécnica da área pretendida, utilizando mapa 

georreferenciado e em escala adequada dessa caracterização, incluindo: 
 

a) Avaliação das condições de permeabilidade do solo com apresentação 
do coeficiente de permeabilidade, a fim de se conhecer a capacidade 

de infiltração de efluentes líquidos, bem como a vulnerabilidade das 

águas subterrâneas. Incluir os registros (perfis) das sondagens 

efetuadas e planta, em escala adequada, com a localização dos pontos 

de amostragem (georreferenciados). 

 

b) Aptidão física da área indicada para a implantação do Aterro 

Sanitário, com base nos resultados das sondagens geotécnicas. 

 

3.8.1.3. Recursos hídricos superficiais 

 

Caracterização dos recursos hídricos superficiais das áreas de influência 
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do empreendimento, incluindo: 

 

a) Bacia(s) hidrográfica(s) e sub-bacia(s) em que se insere(m) o 

empreendimento, incluindo suas características físicas. 

 

b) Identificação dos cursos d’água e dos usos das águas na AID e AII do 
empreendimento, com a informação de todas as captações, caso existam, 

localizadas dentro dos limites da AID e AII, sejam elas feitas por 

terceiros ou para captação pública. 

 

c) Identificação e caracterização, caso existam, dos mananciais de 

abastecimento público situados na área de influência do 

empreendimento, considerando os mananciais em operação e aqueles 

identificados para captação futura. 

 

d) Qualidade da água: deverão ser caracterizados os principais 

parâmetros (físicos, químicos e biológicos) dos corpos d’água (rios, 

riachos, nascentes, açudes, barreiros etc.) localizados total ou 

parcialmente na ADA e AID do empreendimento, incluindo aqueles que 

poderão ser utilizados como corpos receptores de efluentes líquidos 

ou como corpos receptores dos sistemas de drenagem. No caso de corpos 

receptores de efluentes líquidos, analisar sua capacidade de 

autodepuração. Os resultados das análises de qualidade da água 

deverão ser discutidos considerando a legislação estadual pertinente 

e os parâmetros listados na Resolução Conama n° 357/05 e alterações. 

A caracterização dos corpos d’água deverá contemplar, no mínimo, os 

seguintes parâmetros: vazão característica, temperatura, pH, OD, DBO, 

DQO, fósforo, nitrogênio, sólidos sedimentáveis, sólidos dissolvidos, 

cor, turbidez, óleos e graxas, coliformes termotolerantes, toxidez, 

série de metais (Fe, Zn, Cr, Cu, Ni, Pb e Hg) e fenol. Apresentar 

mapa georreferenciado demonstrando os pontos de coleta das amostras 

de água. 

 

3.8.1.4. Recursos hídricos subterrâneos 

 

Apresentar a caracterização hidrogeológica com vistas ao conhecimento do 

aquífero local, incluindo: 

 

a) Localização, natureza, geometria e estrutura geológica do aquífero 
local. 

 

b) Recarga, armazenamento, fluxo e descarga. Incluir mapa 

potenciométrico indicando a direção predominante do fluxo das águas 

subterrâneas. 

 

c) Relações do aquífero local com as águas superficiais e com outros 
aquíferos. 

 

d) Qualidade das águas (características físicas, químicas e biológicas) 
do aquífero local com as justificativas para os critérios de escolha 

dos pontos e parâmetros de amostragem, bem como a discussão dos 

resultados, tomando como referência a Resolução Conama n° 396/08. 

Apresentar mapa georreferenciado demonstrando os pontos de 

amostragem. 
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e) Identificação (se houver) dos usos das águas do aquífero local 

(localização de pontos de captação, vazão captada, tipo de consumidor 

etc.) na ADA e AID do empreendimento. 

 

f) Vulnerabilidade natural do aquífero. 
 

A caracterização, além de incluir relato interpretativo dos temas 

estudados, deverá vir ilustrada com mapeamento, em escala adequada, e 

contemplar os resultados das investigações. 

 

3.8.2. MEIO BIÓTICO 

 

Para a descrição e caracterização da cobertura vegetal e da fauna associada 

da ADA e da AID, deverão ser utilizados dados primários e complementarmente 

dados secundários. Os dados secundários utilizados deverão ser devidamente 

referenciados, com a menção dos autores e o ano em que o referido estudo 

foi publicado, além de virem separados dos dados primários para que se 

faça entender de forma clara os dados obtidos de forma primária e os 

obtidos de forma secundária. 

 

Para a descrição da cobertura vegetal e da fauna associada da AII, podem 

ser utilizados dados secundários atuais que possibilitem a compreensão 

sobre os temas em questão. 

 

Considerar no diagnóstico da ADA e AID as seguintes especificações: 

 

a) Os estudos realizados para o diagnóstico do meio biótico devem ser 
apresentados de forma clara, organizada e objetiva, contemplando: 

(i) detalhamento da metodologia empregada para cada grupo biótico; 

(ii) esforços espacial e temporal empregados; (iii) apresentação dos 

resultados; e (iv) análise dos dados (detalhar suficiência amostral, 

detectabilidade e índices de diversidade).  

 

b) Caracterizar os ecossistemas nas áreas atingidas pelas intervenções 
do empreendimento, a distribuição, interferência e sua relevância 

biogeográfica. 

 

c) Descrever o total da área amostrada, e o percentual em relação à 
área em questão (ADA e AID) e em relação a cada fitofisionomia, 

georreferenciando, em escala adequada, as unidades amostrais e as 

estações de coleta, justificando as suas escolhas. 

 

d) As áreas de estudo deverão ser selecionadas de acordo com a 

variabilidade de ambientes, para que a amostragem seja 

representativa em todo o mosaico ambiental. Os locais selecionados 

para amostragem continuada deverão ser listados, georreferenciados 

e mapeados indicando os pontos de amostragens na ADA e na AID do 

empreendimento. 

 

3.8.2.1. Ecossistemas terrestres 

 

Flora 



 

Rua Oliveira Góes,395, Poço da Panela, Recife–PE, CEP 52061-340, CNPJ: 06.052.204/0001-52 Tel.: 81 3182.8800 www.cprh.pe.gov.br    14 

 

Para a caracterização da vegetação da AII do empreendimento, deverá ser 

feito um levantamento qualitativo da vegetação, contemplando os diversos 

estágios sucessionais, contendo: 

 

a) Mapeamento dos biótipos da área de influência, indicando as 

fitofisionomias e a florística.  

 

b) Identificação das espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção 
(essas deverão ser mapeadas e georreferenciadas), exóticas, exóticas 

invasoras e as de valor econômico e alimentício, vulneráveis e de 

interesse científico. 

 

Para a ADA e AID, realizar a caracterização e a elaboração de mapa de 

fitofisionomia, em escala mínima de 1:25.000, georreferenciada 

(coordenadas geográficas e UTM , SIRGAS 2000), contemplando a área (em 

hectare) dos fragmentos de vegetação, o grau de conservação, os diferentes 

estratos vegetais, estágios sucessionais, os corredores e as conexões 

existentes com outros fragmentos. Nestes mapas deverão ser espacializadas 

as áreas protegidas por legislação específica (áreas de preservação 

permanente, unidades de conservação, reserva legal etc.) e as áreas que 

sofrerão supressão de vegetação. 

 

Ainda para a ADA e AID, deve-se elaborar estudos qualitativos e 

quantitativos da flora, abrangendo a composição florística dos diferentes 

estratos, inclusive espécies epífitas, e estudos fitossociológicos. 

Contemplar os principais estágios de regeneração das formações vegetais. 

Destacar as espécies protegidas, raras, endêmicas e ameaçadas de extinção 

atingidas, além daquelas de valor ecológico significativo, econômico, 

medicinal, faunístico e ornamental.  

 

Fauna 

 

Para a AII, deverá ser caracterizada a fauna e habitats associados, 

destacando as espécies indicadoras de qualidade ambiental, de valor 

científico e econômico, raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, conforme 

listas oficiais. 

 

Para a ADA e a AID, caracterizar a fauna local, abrangendo mastofauna 

(inclusive quirópteros), herpetofauna e avifauna, a partir de dados 

qualitativos e quantitativos. Considerar como locais para levantamento a 

área de mata ciliar do rio imbiribeira presente no vale abaixo da área do 

empreendimento, bem como, outras áreas com vegetação mais representativas 

no entorno.  Os dados quantitativos podem ser realizados por um 

levantamento rápido de fauna com esforço amostral a ser definido pela 

equipe responsável pela realização de estudo indicando a estimativa de 

riqueza por grupo faunístico inventariado, dominância, equitabilidade e 

diversidade. O Estudo deverá apresentar a caracterização das inter-relações 

com o meio, contendo: 

 

a) Listagem das espécies organizada em tabela contendo classificação 
(ordem, família, gênero e espécie), habitat (tipo fitosisionômico 

de vegetação onde a espécie foi registrada dentro da área de estudo) 

e forma de registro (método empregado para registrar a espécie). 
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b) Destacar as espécies raras, endêmicas, migratórias, vulneráveis, 
ameaçadas de extinção – conforme listas oficiais, de interesse 

científico, de valor econômico e alimentício e bioindicadoras. 

 

c) Apresentar descrição detalhada da metodologia e do esforço amostral 
empregado. 

 

Para a execução das atividades de amostragem de fauna é necessária a 

obtenção da Autorização de Coleta, Captura e Transporte de Fauna. Essa 

Autorização deverá ser requerida pelo empreendedor com a apresentação da 

documentação necessária. 

 

3.8.2.2. Ecossistemas aquáticos 

 

Para a AII, caracterizar qualitativamente a ictiofauna, herpetofauna e as 

populações de mamíferos. 

 

Para a AID: 

 

a) Levantar e caracterizar quali-quantitativamente as comunidades 

planctônicas, bentônicas, ictiofauna e as macrófitas, destacando as 

cianobactérias, espécies raras, ameaçadas de extinção, os vetores de 

doenças de veiculação hídrica e as de importância econômica. Levantar 

e caracterizar, também, a populações de mamíferos e herpetofauna; 

 

b) Apresentar a composição da ictiofauna local, bem como da fauna 

malacológica e carcinológica, incluindo a distribuição e diversidade 

das espécies, destacando as de interesse socioeconômico, reofílicas, 

endêmicas, introduzidas, ameaçadas de extinção e exóticas invasoras. 

Identificar os locais de alimentação, desova, rotas migratórias, 

reprodução e criadouros;  

 

c) Apresentar uma lista de animais (ecossistemas aquáticos) de interesse 
comercial e importância econômica, bem como descrever a exploração 

desses recursos por populações extrativistas. 

 

3.8.2.3. Unidades de Conservação (UCs) 

 

Identificar e mapear as UCs municipais, estaduais e federais, e suas 

respectivas zonas de amortecimento, quando couber, localizadas num raio 

mínimo de 3 km do empreendimento. Em atenção aos procedimentos previstos 

na Resolução CONAMA nº 428/2010, deverá ser informada a distância do 

empreendimento às UCs, considerando as suas respectivas zonas de 

amortecimento, além da extensão da interferência do projeto proposto dentro 

dos limites da Unidade ou na sua zona de amortecimento. 
 

Observar o plano de manejo, se houver, das UCs que estejam localizadas nas 

áreas de influência do empreendimento, com o objetivo de orientar a 

avaliação dos impactos nas Unidades ou na sua zona de amortecimento, quando 

for o caso. 

 

3.8.2.4. Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 

 

Identificar as Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização 

Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira, 
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delimitadas pelo Ministério do Meio Ambiente, e as áreas de importância 

biológica extrema, muito alta ou alta, conforme o Atlas da Biodiversidade 

de Pernambuco, que estejam localizadas na área de influência do 

empreendimento, com mapeamento em escala adequada. 

 

3.8.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 

 

a) Identificar e caracterizar os serviços oferecidos à população: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e disposição de 

resíduos sólidos, drenagem urbana. 

 

b) Apresentar os dados dos principais indicadores que influem no perfil 
nosológico da população, por exemplo: endemias, doenças de veiculação 

hídrica, imunopreveníveis e demais agravos de notificação 

compulsória, entre outros. 

 

c) Identificar e caracterizar os sistemas e veículos de comunicação 
social, tais como jornais de circulação local, sejam eles produzidos 

por associações comunitárias, sindicatos, instituições religiosas 

etc., rádios comunitárias, entre outros, que possam veicular conteúdo 

relacionado a impactos decorrentes do empreendimento. 

 

d) Identificar e caracterizar os estabelecimentos de educação, pública 
e privada, que possam desenvolver ou participar de atividades de 

educação ambiental relacionadas ao empreendimento, em suas fases de 

planejamento, instalação e operação. 

 

e) Identificar as formas de organização social da população, tais como: 
associação de moradores, cooperativas, entre outras. 

 

f) Identificar e caracterizar, se houver, projetos de assentamento rural 
(estadual e/ou federal) existentes no território do município, 

informando sobre a sua localização em relação à área do 

empreendimento. 

 
g) Identificar e caracterizar, se houver, as comunidades tradicionais 

(ribeirinhas, quilombolas, étnicas etc.), as terras indígenas e os 

territórios tradicionais, sua localização geográfica e vias de 

acesso, conforme o Decreto Nacional nº 6.040 de 07 de fevereiro de 

2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

 

O estudo das comunidades tradicionais (quilombola, indígena etc.) 

deverá seguir as orientações da Portaria Interministerial nº 60/2015, 

inclusive no que se refere as distâncias do empreendimento em relação 

às comunidades. Independentemente da abrangência das áreas de 

influência do empreendimento, devem ser observados os limites 

indicados no Anexo 1 da referida Portaria. 

 

Apresentar carta-imagem, em escala adequada, identificando os limites 

e os nomes das comunidades tradicionais identificadas, bem como suas 

distâncias ao empreendimento. 

 

Os estudos de comunidades quilombolas devem seguir orientações da 

Fundação Cultural Palmares e dos órgãos competentes, conforme o caso. 
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Envolver desde o início as comunidades, seus representantes e líderes 

e o poder público afeto. 

 

Os estudos de comunidades indígenas devem seguir orientações da 

FUNAI. 

 

h) Caracterizar a comunidade afetada: Em vistoria realizada na área 
pretendida para o empreendimento, verificou-se a existência de 

residências dentro de um raio de 500 metros, distância mínima 

recomendada entre um aterro sanitário e núcleos populacionais pela 

NBR 13.896/97 (Aterros de resíduos não perigosos – critérios para 

projeto, implantação e operação) e pela NBR 15849:2010 (Resíduos 

sólidos urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes 

para localização, projeto, implantação, operação e encerramento). 

 

Sendo assim, considera-se como comunidade afetada (que deve ser 

removida e indenizada) todas as famílias residentes no raio de 500 

metros a partir do perímetro da área do empreendimento. Para essa 

comunidade, identificar, georeferenciar e mapear, individualmente, 

as propriedades, inclusive aquelas constituídas por posses 

existentes. Realizar nestas propriedades pesquisa censitária e 

entrevistas qualificadas para conhecer as relações sociais, 

econômicas e culturais, abrangendo: 

 

• Aspectos econômicos: o conjunto das propriedades, inclusive dos 

proprietários não residentes e dos não proprietários, e as atividades 

econômicas desenvolvidas na área; 

  

• Aspectos socioculturais: participação da comunidade em atividades 

comunitárias e associativas, organização familiar e de vizinhança; 

  

• Percepção dessa população em relação às suas condições de 

habitabilidade e sobre a instalação do aterro, ressaltando as 

vantagens e desvantagens. 

 

3.9. PASSIVO AMBIENTAL 

 

Levantamento e caracterização de passivo ambiental, ou seja, identificação 

de ocorrências existentes capazes de atuar como fator de dano ou degradação 

ambiental à AID, ao empreendimento e à população, tais como: processos 

erosivos e ravinamentos; instabilidade de taludes de cortes e de aterros; 

assoreamento de elementos de drenagem, naturais ou não; e até passivos de 

natureza jurídica, como a necessidade de regularização de licenciamento, 

se for o caso. 

 

Este levantamento deverá servir de base a intervenções corretivas ou 

compensatórias e ao planejamento de gestão ambiental dos projetos. Incluir 

documentação fotográfica. 

 

Para a realização de estudo do passivo ambiental do solo, utilizar como 

base a Resolução Conama nº 420/09. 

 

Deve ser dispensada atenção especial às interferências em áreas legalmente 

protegidas e em mananciais destinados ao consumo humano. 
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O estudo do passivo ambiental deverá constar num item específico do RAS, 

e não apenas estar incluso nos dados de diagnóstico. 

 

3.10. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Deverão ser identificadas as ações impactantes e analisar os impactos 

ambientais potenciais, nos meios físico, biótico e socioeconômico, 

relativos às fases de planejamento, implantação e operação do 

empreendimento. 

 

Os impactos serão avaliados nas áreas de influência definidas para cada um 

dos meios estudados e caracterizados no diagnóstico ambiental, considerando 

suas propriedades cumulativas e sinérgicas e a distribuição dos ônus e 

benefícios sociais. Para efeito de análise, os impactos devem ser 

classificados considerando, pelo menos, os seguintes critérios:  

 

a) Efeito (positivo ou negativo) – característica do impacto quanto aos 
seus efeitos benéficos ou adversos aos fatores ambientais. 

 

b) Direcionalidade (meio físico, meio biótico ou meio socioeconômico) - 
característica do impacto quanto ao componente do meio ambiente que 

recebe seu efeito. 

 

c) Natureza (direto ou indireto) – distingue se o impacto resulta 

diretamente de uma ação do empreendimento ou se o impacto se dá 

secundariamente à ação. 

 

d) Periodicidade (temporário, cíclico ou permanente) – traduz a 

frequência esperada de ocorrência do impacto na fase analisada 

(planejamento, instalação e operação). 

 

e) Temporalidade (imediato, curto prazo, médio prazo ou longo prazo) – 
traduz a duração do efeito do impacto no ambiente, considerando, de 

acordo com a Resolução CONSEMA-PE nº 04/2010: imediato – de 0 a 5 

anos; curto prazo – de 5 a 10 anos; médio prazo – de 10 a 20 anos; 

longo prazo – acima de 20 anos. 

 

f) Abrangência (local, restrito, regional ou global) – traduz a dimensão 
geográfica do efeito do impacto, considerando as áreas de influência: 

local – o impacto tem efeito apenas na ADA; restrito – o impacto tem 

efeito na AID; regional – o impacto tem efeito na AII; global – o 

impacto tem efeito além da AII. 

 

g) Reversibilidade (reversível ou irreversível) – traduz a capacidade 
do ambiente de retornar ou não à sua condição original depois de 

cessada a ação impactante. Os impactos negativos reversíveis poderão 

ser evitados ou mitigados, os impactos negativos irreversíveis serão 

compensados. 

 

h) Probabilidade de ocorrência (certo, provável ou remoto) – avalia a 
probabilidade de ocorrência do impacto. 

 

i) Magnitude (baixa, média ou alta) – traduz a intensidade do efeito do 
impacto no meio ambiente, considerando a expressividade do efeito, 

as medidas necessárias para seu controle, a necessidade de 
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compensação ambiental, entre outros fatores. 

 

j) Importância (baixa, moderada ou alta) – traduz a importância do 

impacto em função de todos os outros critérios avaliados. 

 

Na apresentação dos resultados da avaliação, deverão constar: 

 

a) A metodologia de identificação dos impactos e os critérios adotados 
para a interpretação e análise de suas interações. 

 

b) Descrição detalhada e análise dos impactos sobre cada fator ambiental 
considerado no diagnóstico. Os impactos devem estar agrupados em 

função dos meios (físico, biótico e socioeconômico) e sub-agrupados 

de acordo com a fase em que poderá ocorrer (planejamento, implantação, 

operação e desativação). Cada impacto deve estar relacionado às 

atividades capazes de gerá-lo. 

 

c) Planilha contendo todos os impactos e sua classificação, conforme os 
critérios listados acima, indicando a fase de ocorrência 

(planejamento, implantação, operação ou desativação), o meio ao qual 

o impacto se direciona (físico, biótico ou socioeconômico) e o tipo 

de medida necessária para seu controle (maximizadora, mitigadora ou 

compensatória). 

 

Na identificação dos impactos ambientais, considerar, no mínimo: 

 

• Alterações na dinâmica superficial, tais como: processos erosivos, 

assoreamento e instabilidade de encostas, identificando os pontos 

críticos. 

 

• Interferência na drenagem natural. 

 

• Alterações na qualidade das águas superficiais e subterrâneas. 

 

• Impactos decorrentes da exploração de jazidas e empréstimos e do 

descarte de materiais em áreas de depósito temporário (material 

excedente de escavações, restos de vegetação, solo e rochas alteradas 

etc.). 

 

• Alterações na qualidade do ar. 

 

• Geração de odores. 

 

• Aumento do nível de ruídos e vibrações. 

 

• Impactos decorrentes do manuseio de resíduos sólidos. 

 

• Poluição por resíduos não adequadamente dispostos. 

 

• Riscos de acidentes por produtos químicos, materiais tóxicos ou 

explosivos durante a fase de instalação e operação do empreendimento 

que possam resultar em dano às pessoas ou ao meio ambiente. 

 

• Interferências em espécies vegetais ou animais endêmicas, raras, 
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vulneráveis, em processo de extinção, de interesse comercial, 

alimentício e científico. 

 

• Atração e proliferação de vetores de doenças devido à implantação e 

operação do empreendimento. 

 

• Riscos à saúde da população, aos trabalhadores e ao meio ambiente 

como consequência do manuseio de resíduos, operações de 

descarregamento, vazamento de áreas de estocagem, liberação de gases 

ao meio ambiente, exposição indevida de pessoas aos resíduos, 

transporte interno e externo de resíduos e outras situações relevantes 

(a fundamentação técnica para este impacto deverá ser feita com base 

em estudo de análise de riscos). 

 

• Supressão de vegetação nativa (deve ser informada a quantificação das 

áreas de supressão). 

 

• Interferências sobre a fauna associada aos ambientes naturais e 

antrópicos afetados (perda de habitats, afugentamento de fauna etc.). 

 

• Interrupção da migração de espécies. 

 

• Perda de terras e benfeitorias em áreas a serem desapropriadas. 

Contemplar, entre outras coisas, o número de habitações ou imóveis 

que deverão ser objeto de indenização. 

 

• Indução à ocupação desordenada de áreas não apropriadas. 

 

• Interferências em UCs, APPs e áreas de vegetação protegidas 

legalmente. Contemplar, entre outros, a indicação e descrição das 

áreas atingidas, a tipologia, o estado sucessional, a quantificação 

da área a ser suprimida e a sua localização em mapa, em escala 

adequada, georreferenciado (coordenadas geográficas e UTM SIRGAS 

2000). 

 

• Aumento da demanda por serviços públicos de abastecimento d’água, 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos, energia elétrica, serviços 

de utilidade pública et., durante a execução das obras. 

 

• Riscos de acidentes com a população local e com o pessoal alocado 

para as obras. 

 

• Impactos sobre a população, decorrentes da instalação das obras e das 

atividades desenvolvidas no canteiro de obras, em especial os 

incômodos provocados por ruídos, poluição do ar e tráfego pesado. 

 

• Alterações na paisagem, considerando a descaracterização da área para 

implantação do empreendimento. 

 

• Valorização/desvalorização imobiliária do entorno. 

 

• Manutenção/geração de impostos. 
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• Alterações na oferta de emprego. 

 

• Interferências no Patrimônio Cultural (arqueológico, histórico, 

paisagístico, imaterial, espeleológico e paleontológico). 

 

• Outras alterações benéficas ou adversas como decorrência da 

implantação do empreendimento e julgadas pertinentes pela equipe 

multidisciplinar responsável pela elaboração do RAS. 

 

3.11. MEDIDAS DE CONTROLE 

 

Deverão ser apresentadas e descritas medidas que visem minimizar, eliminar 

e, se for o caso, compensar os impactos adversos identificados, ou 

maximizar (potencializar) o efeito benéfico daqueles impactos positivos. 

 

As medidas deverão ser classificadas quanto: 

 

a) À natureza: mitigadora preventiva, mitigadora corretiva, maximizadora 
ou compensatória. 

 

b) À fase do empreendimento em que deverão ser adotadas em que deverão 
ser adotadas: planejamento, implantação, operação e, quando couber, 

desativação e caso de acidentes. 

 

c) Ao fator ambiental a que se aplicam: físico, biótico ou 

socioeconômico. 

 

d) Ao prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo. 
 

e) À responsabilidade por sua implantação: empreendedor, poder público 
ou outros, para os quais serão especificadas claramente as 

responsabilidades de cada um dos envolvidos. 

 

Para facilitar a compreensão e análise, bem como visando à adequada 

implementação das medidas propostas, estas deverão ser classificadas 

segundo os critérios supracitados e consolidadas em um Programa Ambiental. 

 

3.12. PROGRAMAS AMBIENTAIS – VERSÃO SIMPLIFICADA 

 

Deverão ser apresentados os Programas Ambientais, de forma simplificada, 

propostos para todas as fases do empreendimento, os quais consistem na 

consolidação das medidas mitigadoras, maximizadoras e compensatórias ou em 

programas de monitoramento. Os programas de monitoramento devem ter por 

finalidade permitir o acompanhamento da evolução dos impactos ambientais 

do empreendimento, avaliando a eficiência e eficácia das medidas. Os 

resultados obtidos deverão permitir a identificação da necessidade de 

adoção de medidas complementares. 

 

A implementação dos programas, em especial aqueles vinculados ao meio 

socioeconômico, deverá se dar com a participação efetiva da comunidade 

diretamente afetada, bem como dos parceiros institucionais identificados, 

adotando-se procedimentos de comunicação social, buscando-se, desta forma, 

a inserção regional do empreendimento.  

 

A comunicação com esses agentes deverá adotar metodologia que considere a 
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escolaridade e a cultura local. 

 

Conforme Instrução Normativa CPRH nº 001/2017 (disponível no site da CPRH), 

de 20 de janeiro de 2017, que institui o Sistema de Gestão da Qualidade 

Ambiental de empreendimentos potencialmente poluidores e/ou causadores de 

degradação ambiental e seus entornos, os Programas Ambientais deverão ser 

apresentados em versão simplificada, no formato do Quadro 1 do TR-PGQA 

(Anexo II da IN CPRH nº 001/2017). 

  

Considerar, entre os Programas Ambientais passíveis de contemplação para 

esta tipologia de empreendimento, os seguintes: 

 

a) Gestão Ambiental; 

 

b) Comunicação Social; 

 

c) Educação Ambiental – Além do conteúdo mínimo descrito na IN CPRH nº 

001/2017, este Programa deve conter medidas que priorizem a não 

geração de resíduos e estimulem a coleta seletiva, baseado nos 

princípios da redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos 

urbanos; 

 

d) Controle de Erosão e/ou Assoreamento; 

 

e) Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 

f) Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil; 

 

g) Gerenciamento de Efluentes; 
 

h) Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais; 

 

i) Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas; 

 

j) Qualidade do Ar e Controle das Emissões Atmosféricas; 

 

k) Controle do Nível de Pressão Sonora (ruído); 

 

l) Monitoramento de Fauna; 

 

m) Compensação Ambiental pela Supressão de Vegetação; 
 

n) Programa de Inserção de Catadores de Materiais Reutilizáveis e 

Recicláveis; 

 

o) Programa de Monitoramento Geotécnico de Aterros Sanitários; 

 

p) Programa de Controle Operacional de Aterros Sanitários. 

 

Os três últimos programas ambientais citados não constam na Instrução 

Normativa CPRH nº 001/2017. Seus conteúdos devem considerar o seguinte: 

 

• Programa de Inserção de Catadores de Materiais Reutilizáveis e 

Recicláveis: 
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Este programa deverá prever medidas para a inserção dos catadores 

existentes no município de Quipapá, em especial aqueles que atuam no lixão 

municipal. Considerar a participação das cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores locais. Caso não existam cooperativas ou 

associações organizadas de catadores, deve o empreendedor buscar apoio do 

município, uma vez que ele é o titular dos serviços de limpeza, coleta e 

transporte de resíduos urbanos, devendo atuar colaborativamente no 

incentivo da organização, criação e manutenção dessas entidades. 

 

• Programa de Monitoramento Geotécnico de Aterros Sanitários: 

 

Este programa deve apresentar medidas de monitoramento geotécnico do aterro 

sanitário, incluindo o monitoramento dos deslocamentos verticais e 

horizontais do aterro e o monitoramento do lixiviado dentro do maciço. 

Deve conter medidas de avaliação contínua das condições de estabilidade do 

aterro, a qual deve se basear nos resultados do monitoramento, analisados 

em conjunto com outros fatores. A avaliação contínua da estabilidade deve 

permitir a adoção de medidas preventivas e corretivas para a manutenção do 

aterro, bem como nortear o plano de utilização da área após o fechamento 

do aterro sanitário. 

 

O monitoramento dos deslocamentos deve ser realizado por meio da instalação 

de marcos dentro da área do aterro sanitário e medições topográficas, com 

leituras da posição dos marcos superficiais em relação aos marcos fixos, 

identificando os deslocamentos total e parcial e a velocidade dos 

deslocamentos ao longo do tempo. 

 

O monitoramento do lixiviado deve ser realizado com a instalação de 

piezômetros dentro do maciço do aterro, com medições dos níveis das colunas 

de lixiviado e sua evolução ao longo do tempo. 

 

Os resultados do monitoramento devem ser apresentados acompanhados de 

planta de locação dos marcos e piezômetros, planilhas de leituras e 

medições e interpretação dos resultados. 

 

• Programa de Controle Operacional de Aterros Sanitários: 

 

Este programa ambiental deve apresentar medidas de controle das condições 

operacionais do aterro sanitário, tais como: medição da quantidade e 

tipologia dos resíduos recebidos (apresentação das planilhas de pesagem 

dos caminhões); ocorrências anormais e dificuldades operacionais; 

procedimentos ou metodologias que otimizem o processo; e demais medidas 

julgadas necessárias à melhoria contínua da operação e à minimização dos 

impactos ambientais. 

 

3.13. CONCLUSÕES 

 

Apresentar conclusão da equipe técnica responsável pela elaboração dos 

estudos, dando ênfase à viabilidade ambiental do empreendimento. Na 

hipótese do mesmo ser considerado viável, apresentar as recomendações 

técnicas pertinentes. 

 

3.14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Mencionar, no próprio texto do RAS, todas as referências bibliográficas 
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utilizadas na elaboração dos estudos. A relação de obras consultadas deverá 

ser listada neste capítulo, observadas as normas pertinentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

3.15. ANEXOS 

 

Apresentar os documentos considerados pertinentes, devendo, entre estes, 

constar os seguintes: 

 

a) Comprovação de habilitação da empresa consultora e dos profissionais 
da equipe técnica responsável pela elaboração do RAS: deverão ser 

anexadas ao RAS cópias dos respectivos registros no Cadastro Técnico 

Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, conforme 

disposto na Resolução CONAMA n° 01/88, e cópia das Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART) expedidas pelos Conselhos de Classe, 

para cada atividade executada no RAS. 

 

b) Certidão da Prefeitura de Quipapá, declarando se o local e o tipo de 
projeto ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável 

ao uso e ocupação do solo, nos termos da Resolução CONAMA n° 237/97, 

artigo 10. Não serão aceitas certidões que não contenham data de 

expedição, sem assinatura ou com prazo de validade vencido. Certidões 

sem prazo de validade serão consideradas válidas até 180 dias após a 

data da emissão. 

 

c) Certidão de Anuência emitida pela Prefeitura de Quipapá a respeito 
da relocação da estrada vicinal municipal de terra, para a instalação 

do aterro sanitário naquela área. 

 

d) Autorizações, pareceres, posicionamento e consultas técnicas a órgãos 
públicos e privados, e respectivas diretrizes para implantação do 

projeto, com vistas a sua regularização socioambiental (COMPESA, 

INCRA, ITERPE, IPHAN, FUNDARPE, etc.). Deverá ser anexado ao RAS, 

além das respostas das instituições consultadas, o ofício da 

solicitação. 

 

e) Manifestação do IPHAN referente às interferências do empreendimento 
no Patrimônio Cultural da área de influência, 

 

f) Diretrizes do responsável pelos sistemas públicos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, caso esteja prevista a utilização 

desses sistemas nas fases de instalação e operação do empreendimento. 

 

g) Plano de gestão integrada municipal ou regional de resíduos sólidos 
urbanos ou de saneamento básico, quando existente, ou compromisso de 

elaboração nos termos da Lei Federal no 11.445/2007, conforme 

Resolução CONAMA nº 404/2008. 

 

h) Cópia das entrevistas realizadas para levantamento primário dos dados 
socioeconômicos. 

 

i) Cópia deste Termo de Referência. 
 

j) Outros documentos considerados relevantes. 
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