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APRESENTAÇÃO 

O Relatório Ambiental Simplificado (RAS) do Aterro Sanitário Afogados da 
Ingazeira foi elaborado por equipe técnica multidisciplinar, nos termos e condições 
previstos nas Resoluções nº 001/86 (BRASIL, 1986a) e 237/97 (BRASIL, 1997a) do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). O documento é composto por esta 
apresentação mais 10 capítulos. 

O capítulo 1 refere-se à Identificação do Empreendimento, do Proponente, da 
Firma Consultora e da Equipe Técnica. O memorial descritivo do empreendimento foi 
elaborado pela ENGEA CONSULTORES LTDA e está apresentado no capítulo 2. 

O capítulo 3 apresenta a análise de alternativas locacionais e a justificativa da 
escolha do local. 

O capítulo 4 analisa as interfaces do empreendimento com a legislação 
ambiental aplicável e indicam-se os procedimentos previstos nas leis federais, 
estaduais e municipais para a proteção dos recursos existentes na área. As normas 
legais são fundamentais para direcionar as conclusões do estudo, visando à 
harmonização dos componentes técnico e jurídico. 

Os capítulos 5 e 6 apresentam a definição da área de influência do 
empreendimento e o diagnóstico ambiental, respectivamente. Neste diagnóstico, cuja 
abrangência espacial é determinada pela área de influência, é descrita a situação 
atual dos diversos fatores ambientais que compõem os meios físico, biótico e 
antrópico, com base em pesquisas em bases de dados, e investigações “in loco” 
realizadas pela equipe técnica. 

Os capítulos 7 e 8 abordam a Identificação dos Impactos e Medidas 
Mitigadoras, respectivamente, decorrentes do projeto nas suas fases de 
planejamento, implantação e operação. 

O capítulo 9 identifica os Programas de Acompanhamento e Monitoramento 
dos Impactos para o empreendimento. Por fim, foram apresentadas no capítulo 10 as 
Conclusões que se prestam a balizar o processo de licenciamento ambiental do 
empreendimento, devendo ser igualmente observadas para elaboração do projeto 
básico. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, DO PROPONENTE, DA FIRMA 
CONSULTORA E DA EQUIPE TÉCNICA 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento refere-se à implantação do Aterro Sanitário Afogados da 
Ingazeira a ser construído no município de Afogados da Ingazeira, no estado de 
Pernambuco. 

O empreendimento tem como objetivo principal proporcionar aos municípios 
do Sertão do Pajeú, local adequado para disposição dos resíduos gerados, tendo em 
vista que, em sua maioria, fazem a destinação de forma irregular ou precisam 
transportá-los por grandes distâncias até um aterro sanitário. 

1.2 IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO PROPONENTE EMPREENDEDOR 

O empreendimento foi proposto pela empresa ALBERTO BERTO CORDEIRO 
ATERRO SANITARIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.682.323/0001-70, situada 
na Tv. Firmino Gregório de Santana, nº 185, Fátima I, Tabira, Pernambuco, CEP 
56.780-000. O responsável pelo acompanhamento deste estudo ambiental é Alberto 
Berto Cordeiro, Contato: (87) 99948-0003 e E-mail: albertocordeiro2@yahoo.com.br. 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA FIRMA CONSULTORA 

Nome empresarial ENGEA CONSULTORES LTDA 

Inscrição CREA/PE 009630/PE 

Inscrição CNPJ/MF: Nº 04.872.480/0001-31 

Inscrição Cadastro Técnico Federal 
de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental – IBAMA 

199447 

Endereço Rua Guimarães Peixoto, nº 75, 18º andar, sala 1807, Bairro de 
Casa Amarela - Recife / PE. CEP. 52.051-305 

Endereço Eletrônico contato@engeaambiental.com 

Profissional Para Contato Simone Nascimento de Souza Tel. (81) 98712-2854 
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1.4 IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
MULTIDISCIPLINAR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RAS 

O presente estudo foi desenvolvido por equipe multidisciplinar devidamente 
cadastrada no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 
(IBAMA). 

O Quadro 1 apresenta a identificação e qualificação da equipe técnica e os 
Certificados de Regularidade (CR) e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
estão apresentados no Anexo A. 

Quadro 1 - Identificação e qualificação da equipe técnica 

Nome Número IBAMA Qualificação/Função na Equipe 

Simone Nascimento de Souza 20004 
Doutora em Engenharia Civil / 
Coordenação Geral 

Felipe Augusto de Souza Galdino 6047323 
Engenheiro Civil / Coordenação 
Geral 

Ana Gabriella dos Santos Batista de 
Menezes 

7877245 
Doutoranda em Geologia / 
Hidrogeologia 

Joana Suassuna da Nóbrega Veras 6519695 
Mestre em Biologia / Coordenadora 
do Meio Biótico 

Lucas Eduardo dos Santos Lima -* Técnico em Edificações / Meio Físico 

Matheus Pionório Coimbra Bedor 
Jardim 

7987310 Engenheiro Civil / Projetista 

Nicelle Ayanne da Silva Lima 7879054 Engenheira Civil / Meio Físico 

Ângela Maria Cirilo -* 
Pedagoga / Diagnóstico do meio 
socioeconômico 

* O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA) não 
abrange as profissões de Pedagogia e Técnico em Edificações. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

2.1 INTRODUÇÃO 

O Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira possuirá capacidade inicial de 187,4 
t/dia de resíduos sólidos, aumentando progressivamente até 2044, à 250 t/dia. 

A disposição dos resíduos neste aterro visa atender as coletas domiciliares e 
comerciais, serviços de conservação de logradouros públicos, de limpeza e varrição, 
incluindo podas dos municípios da Região de Desenvolvimento (RD) Sertão do Pajeú 
e dois municípios da RD Sertão do Moxotó. 

A ALBERTO BERTO CORDEIRO ATERRO SANITARIO EIRELI contratou a 
empresa NRJ Ambiental para desenvolvimento do estudo locacional do aterro. Com 
base das informações disponibilizadas, desenvolveu-se a elaboração dos projetos.  

2.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

O terreno onde será implantado o Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira, 
localiza-se no município de Afogados da Ingazeira / PE, próximo à margem esquerda 
rodovia estadual PE – 320, sentido Afogados - Tabira, distando aproximadamente 10 
km do perímetro urbano do município. 

O Mapa 1 apresenta a localização do terreno. 
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2.3 MODELO TOPOGRÁFICO 

O levantamento topográfico fornece informações importantes sobre a rede de 
drenagem natural e, também, para a identificação do melhor método de operação, de 
acordo com a disposição e declividade do terreno. 

O empreendedor forneceu o levantamento planialtimétrico da área em estudo. 
A partir desse levantamento observou-se que a altitude máxima do terreno é de 570 
m e a altitude mínima é de 550 m. 

2.4 CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

A caracterização geotécnica da área foi realizada através de 06 (seis) furos 
de sondagem a percussão de simples reconhecimento de solo (SPT) e 04 (quatro) 
ensaios de percolação, que a partir deste foi possível determinar o coeficiente de 
infiltração do solo. A Figura 1 apresenta a localização dos furos em relação a área em 
estudo. 

Figura 1 - Localização dos furos de sondagem 

 
Fonte: ASPT Engenharia, Geotecnia e Serviços Técnicos LTDA-ME (2021); ENGEA (2021). 

Os estudos geotécnicos foram realizados pela empresa ASPT Engenharia, 
Geotecnia e Serviços Técnicos LTDA-ME, nos dias 30/11/2021 e 01/12/2021. Esses 
estudos estão presentes no Anexo B deste relatório. 
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Segundo o Laudo de Ensaio de Sondagem de Simples Reconhecimento do 
Solo, o solo da área apresenta características geral siltoso/argiloso, com a presença 
de formações rochosas. 

A Tabela 1 apresenta as coordenadas e profundidades dos furos de SPT. 

Tabela 1 - Localização dos furos de sondagem 

Furos 
Coordenadas (F 24S; SIRGAS 2000) 

Profundidade (m) 
E (m) N (m) 

SP-01 656.897,00 9.152.585,00 1,67 

SP-02 656.945,00 9.152.441,00 6,67 

SP-03 656.771,00 9.152.532,00 3,86 

SP-04 656.682,00 9.152.296,00 
Tentativa 01=0,87 
Tentativa 02=0,83 
Tentativa 03=0,80 

SP-05 656.639,00 9.152.473,00 
Tentativa 01=0,42 
Tentativa 02=0,36 
Tentativa 03=0,38 

SP-06 656.519,00 9.152.175,00 
Tentativa 01=0,76 
Tentativa 02=0,68 
Tentativa 03=0,71 

Fonte: ASPT Engenharia, Geotecnia e Serviços Técnicos LTDA-ME (2021). 

A Tabela 2 apresenta a localização dos furos onde foram realizados os 
ensaios de percolação, a lâmina infiltrada, o tempo de observação dos ensaios e o 
coeficiente de permeabilidade. 

Tabela 2 - Localização dos furos de ensaio de percolação 

Furos 
Coordenadas Lâmina média 

infiltrada (m) 

Tempo de 
Observação 

(min) 

Coeficiente de 
Permeabilidade 

(cm/s)* E (m) N (m) 

SP-01 656.897,00 9.152.581,00 0,005 30 2,78E-04 

SP-02 656.938,00 9.152.435,00 0,005 30 2,78E-04 

SP-04 656.684,00 9.152.291,00 0,011 30 5,93E-04 

SP-06 656.519,00 9.152.177,00 0,012 30 6,67E-04 

* O coeficiente de permeabilidade foi calculado dividindo a Lâmina infiltrada pelo tempo de observação; 

OBS: As coordenadas estão em SIRGAS 2000, Fuso 24 S; 

Fonte: ASPT Engenharia, Geotecnia e Serviços Técnicos LTDA-ME (2021); Engea (2021). 

Os coeficientes de permeabilidade do solo estão na ordem de 10-4 cm/s, 
encontrando-se dentro da condição aceitável apresentada na “nota” do item 4.1.2 “c” 
da NBR 13.869/1997, norma que fixa as condições mínimas exigíveis para projeto, 
implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos. O trecho supracitado 
está transcrito a seguir: 
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“(...) 

c) O aterro deve ser executado em áreas onde haja predominância no 
subsolo de material com coeficiente de permeabilidade inferior a 5 x 10-5 
cm/s. 

 

(...) 

 

Nota: Um subsolo com coeficiente de permeabilidade superior a 5 x 10-5 cm/s 
pode vir a ser aceito pelo OCA, a seu critério, dependendo do tipo de resíduo 
a ser disposto e das demais condições hidrogeológicas do local do aterro, 
desde que este valor não exceda 10-4 cm/s “ 

 

Além disso, os coeficientes de permeabilidades estão em conformidade com 
os critérios locacionais na Instrução Normativa (IN) 008/2021 da CPRH, que dispõe 
sobre critérios locacionais para o licenciamento ambiental de aterros sanitários de 
resíduos sólidos não perigosos. Como pode ser observado no trecho transcrito a 
seguir. 

“CAPÍTULO III DOS CRITÉRIOS LOCACIONAIS  

 

Art. 3º Para a escolha da área para a implantação de aterro sanitário de 
resíduos sólidos não perigosos o empreendedor deve considerar as 
seguintes condicionantes: 

 

(...) 

 

XII- O aterro deve ser executado em áreas onde haja predominância no 
subsolo de material com coeficiente de permeabilidade inferior a 5 x 10-5 
cm/s. 

 

(...) 

 

Parágrafo único: na hipótese do inciso XII, um subsolo com coeficiente de 
permeabilidade superior a 5 x 10-5 cm/s pode vir a ser aceito pela CPRH, a 
seu critério, dependendo do tipo de resíduo a ser disposto e das demais 
condições hidrogeológicas do local do aterro, desde que este valor não 
exceda 10-4 cm/s.” 

 

Ressalta-se que durante as sondagens, até a profundidade alcançada nos 
furos não se detectou a presença de lençol freático. 

2.5 CARACTERIZAÇÃO E ESTIMATIVA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS A SEREM 
RECEBIDOS 

2.5.1 Classificação dos Resíduos 

No Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira serão dispostos resíduos 
provenientes dos serviços de coleta domiciliares e comerciais, serviços de 
conservação de logradouros públicos, de limpeza e varrição, incluído podas. 
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A norma NBR 10.004/04, que estabelece os critérios para classificação dos 
resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde do 
homem, classifica esses resíduos como Classe II A (Não perigosos e não inertes). 

2.5.2 Municípios Analisados 

Para estimativa de recebimento de resíduos sólidos do aterro sanitário a ser 
implantado no município de Afogados da Ingazeira, consideraram-se todos os 
municípios da Região de Desenvolvimento (RD) Sertão do Pajeú, sendo essa 
composta por 17 (dezessete) municípios e dois municípios da RD Sertão do Moxotó, 
totalizando 19 (dezenove) municípios. 

A Tabela 3 apresenta os municípios a serem atendidos pelo aterro, com suas 
respectivas Regiões de Desenvolvimento e distâncias até a área onde será 
implantado o aterro sanitário. 

Tabela 3 - Municípios considerados na análise de recebimento de resíduos 

Município Região de Desenvolvimento (RD) Distância até o Aterro (km) 

Afogados da Ingazeira Sertão do Pajeú 11,0 

Brejinho Sertão do Pajeú 57,8 

Calumbi Sertão do Pajeú 75,3 

Carnaíba Sertão do Pajeú 31,1 

Custódia Sertão do Moxotó 103,0 

Flores Sertão do Pajeú 53,6 

Iguaracy Sertão do Pajeú 32,5 

Ingazeira Sertão do Pajeú 39,5 

Itapetim Sertão do Pajeú 61,7 

Quixaba Sertão do Pajeú 41,8 

Santa Cruz da Baixa Verde Sertão do Pajeú 79,1 

Santa Terezinha Sertão do Pajeú 52,0 

São José do Egito Sertão do Pajeú 43,0 

Serra Talhada Sertão do Pajeú 91,9 

Sertânia Serão do Moxotó 79,0 

Solidão Sertão do Pajeú 17,7 

Tabira Sertão do Pajeú 9,7 

Triunfo Sertão do Pajeú 72,1 

Tuparetama Sertão do Pajeú 40,2 

Fonte: Banco de Dados do Estado (2020); Engea (2021). 

2.5.3 Projeção Populacional 

Para projeção populacional considerou-se que apenas a população urbana 
dos municípios será atendida, pois são esses os resíduos coletados pelas prefeituras, 
e não os provenientes das áreas rurais. Os dados da população urbana utilizados 
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foram obtidos nos Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), realizados nos anos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 

A Tabela 4 apresenta os dados obtidos. 

Tabela 4 - População urbana nos municípios analisados ao longo do tempo 

Município 
Ano 

1970 1980 1991 2000 2010 

Afogados da Ingazeira 9.201 12.799 18.222 23.149 27.402 

Calumbi 787 848 1.629 1.914 2.180 

Carnaíba 3.266 3.827 5.591 6.560 7.624 

Custódia 4.812 8.158 12.824 16.645 21.716 

Flores 3.738 4.051 5.285 8.139 9.364 

Iguaracy 2.372 3.247 4.531 5.308 6.110 

Ingazeira 882 1.264 1.700 2.128 2.456 

Itapetim 3.267 4.427 6.881 7.591 8.426 

Quixaba ... ... ... 2.038 2.495 

Santa Cruz da Baixa Verde ... ... ... 4.147 5.277 

Santa Terezinha 1.340 2.595 4.508 5.868 6.876 

São José do Egito 6.604 9.889 15.415 17.695 20.960 

Serra Talhada 22.729 30.997 43.394 49.605 61.275 

Sertânia 11.316 13.639 15.528 17.047 18.557 

Solidão 766 669 986 1.303 1.831 

Tabira 5.660 8.238 13.054 15.944 19.769 

Triunfo 5.670 6.771 9.659 6.561 7.944 

Tuparetama 2.217 3.000 4.937 5.806 6.351 

Fonte: IBGE (2010). 

Utilizaram-se linhas de tendência lineares e polinomiais para estimar a 
projeção, os municípios foram analisados individualmente. Diante disso, determinou-
se uma linha de tendência com sua respectiva equação para cada um dos municípios, 
com coeficientes de determinação (R²) acima de 95%. 

A Tabela 5 apresenta a projeção da população urbana até o ano de 2044 nos 
municípios a serem atendidos pelo aterro. 

Tabela 5 - Projeção da população urbana dos municípios analisados até o ano de 2040 

Município 
Ano 

2022 2026 2030 2034 2038 2042 2044 

Afogados da Ingazeira 34.057 36.267 38.517 40.807 43.137 45.507 46.707 

Brejinho 4.834 5.415 6.041 6.711 7.426 8.186 8.583 

Calumbi 2.707 2.860 3.013 3.166 3.319 3.471 3.548 

Carnaíba 9.019 9.477 9.936 10.394 10.853 11.311 11.540 

Custódia 28.311 30.675 33.118 35.640 38.242 40.922 42.291 

Flores 10.834 11.324 11.814 12.304 12.794 13.284 13.529 

Iguaracy 7.084 7.376 7.658 7.929 8.189 8.439 8.560 
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Município 
Ano 

2022 2026 2030 2034 2038 2042 2044 

Ingazeira 2.935 3.088 3.241 3.392 3.543 3.693 3.768 

Itapetim 9.492 9.863 10.242 10.628 11.022 11.424 11.628 

Quixaba 3.044 3.227 3.409 3.592 3.775 3.958 4.049 

Santa Cruz da Baixa 
Verde 

6.633 7.085 7.537 7.989 8.441 8.893 9.119 

Santa Terezinha 8.442 8.939 9.436 9.932 10.429 10.926 11.174 

São José do Egito 25.907 27.798 29.813 31.950 34.211 36.596 37.834 

Serra Talhada 72.824 76.835 80.856 84.889 88.932 92.986 95.018 

Sertânia 19.953 20.350 20.709 21.030 21.314 21.560 21.670 

Solidão 2.758 3.123 3.518 3.942 4.397 4.881 5.134 

Tabira 23.448 24.606 25.713 26.772 27.780 28.739 29.200 

Triunfo 9.604 10.157 10.710 11.264 11.817 12.370 12.647 

Tuparetama 7.996 8.440 8.885 9.329 9.774 10.218 10.440 

Fonte: IBGE (2010); Engea (2021). 

2.5.4 Taxa de Geração Per Capita de Resíduos Sólidos 

As taxas de geração per capita de resíduos foram obtidas a partir do 
Diagnóstico: Deposição de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) em Pernambuco – 2021, 
realizado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) de Pernambuco. Esse diagnóstico 
apresentou a geração per capita de resíduos sólidos urbanos dos municípios por faixa 
populacional, conforme demostrado na Tabela 6. 

Tabela 6 - Geração per capita de resíduos sólidos urbanos dos municípios de Pernambuco por faixa 
populacional 

Faixa Populacional  
Produção Urbana Média 2021 

(kg/hab.urb) 

Municípios com população acima de 100.000 hab. 0,85 

Municípios com população entre 50.000 e 100.000 hab. 0,74 

Municípios com população entre 20.000 e 50.000 hab. 0,65 

Municípios com população entre 10.000 e 20.000 hab. 0,59 

Municípios com população abaixo de 10.000 hab. 0,46 

Fonte: TCE – PE (2021); Engea (2021). 

Diante do exposto, adotou-se os valores da produção per capita de RSU 
apresentados acima na Tabela 6.  

2.5.5 Massa Específica dos Resíduos 

Abreu (2000) estimou a massa específica dos resíduos em diferentes estados 
de compactação, obtendo os seguintes resultados: 
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➢ Resíduos soltos: 1500 a 3500 N/m³; 

➢ Resíduos medianamente compactados: 3500 a 6500 N/m³; e 

➢ Resíduos compactados: 6500 a 14000 N/m³. 

 

Para que o aterro tenha uma vida útil que torne-o economicamente viável será 
necessária a utilização de trator de esteiras para compactação dos resíduos, após 
dispostos na trincheira. Deverá ser utilizado trator de esteiras com peso operacional 
de no mínimo 16 T para que se alcance uma massa específica de 0,9 t/m³ ou 900 
Kg/m³ (8,82 KN/m³ - peso específico) dos resíduos no interior das células. 

2.5.6 Estimativa de Resíduos Sólidos a Serem Dispostos no Aterro Sanitário 

A estimativa da quantidade de resíduos sólidos produzido nos municípios 
analisados foi determina pelo produto da taxa de geração per capita de resíduos e a 
população urbana. Sendo representa pela seguinte expressão: 

𝑄𝑅𝑆 = 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑟𝑏  𝑥 𝑇𝑥𝑝𝑒𝑟 

Onde, 

Txper – Taxa de geração per capita de resíduos; 

Rs – Quantidade de resíduos sólidos dispostos no aterro; e 

Popurb – População Urbana. 

 

A Tabela 7 apresenta a estimativa da quantidade de resíduos sólidos gerados 
nos municípios analisados que serão destinadas ao Aterro Sanitário Afogados da 
Ingazeira para os anos de 2022 e 2044. 

Tabela 7 - Estimativa da quantidade de resíduos a ser disposta no aterro sanitário 

Município 
Projeção 

Populacional 
Taxa de 

geração per 
capita 

(Kg/hab/dia) 

Produção diária 
de Resíduos 

(t/dia) 

Produção Mensal 
de Resíduos 

Sólidos (t/mês) ª 
2022 2044 2022 2044 2022 2044 

Afogados da 
Ingazeira 

34.057 46.707 0,65 22,01 30,19 660,33 905,60 

Brejinho 4.834 8.583 0,46 3,12 5,55 93,73 166,42 

Calumbi 2.707 3.548 0,46 1,75 2,29 52,49 68,79 

Carnaíba 9.019 11.540 0,59 5,83 7,46 174,87 223,75 

Custódia 28.311 42.291 0,65 18,30 27,33 548,92 819,98 

Flores 10.834 13.529 0,59 7,00 8,74 210,06 262,31 

Iguaracy 7.084 8.560 0,46 4,58 5,53 137,35 165,97 

Ingazeira 2.935 3.768 0,46 1,90 2,44 56,91 73,06 

Itapetim 9.492 11.628 0,59 6,13 7,52 184,04 225,46 

Quixaba 3.044 4.049 0,46 1,97 2,62 59,02 78,51 
Santa Cruz da Baixa 

Verde 
6.633 9.119 0,46 4,29 5,89 128,61 176,81 
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Município 
Projeção 

Populacional 
Taxa de 

geração per 
capita 

(Kg/hab/dia) 

Produção diária 
de Resíduos 

(t/dia) 

Produção Mensal 
de Resíduos 

Sólidos (t/mês) ª 
2022 2044 2022 2044 2022 2044 

Santa Terezinha 8.442 11.174 0,59 5,46 7,22 163,68 216,65 

São José do Egito 25.907 37.834 0,65 16,74 24,45 502,31 733,56 

Serra Talhada 72.824 95.018 0,74 47,07 61,41 1.411,98 1.842,30 

Sertânia 19.953 21.670 0,65 12,90 14,01 386,87 420,16 

Solidão 2.758 5.134 0,46 1,78 3,32 53,47 99,54 

Tabira 23.448 29.200 0,65 15,15 18,87 454,63 566,16 

Triunfo 9.604 12.647 0,59 6,21 8,17 186,21 245,21 

Tuparetama 7.996 10.440 0,59 5,17 6,75 155,03 202,42 

Total    187,35 249,76 5.620,52 7.492,67 

*Na estimativa foi considerado 30 dias por mês. 

Fonte: IBGE (2010); TCE-PE (2020); Engea (2021). 

No início de operação o aterro receberá 187,4 t/dia, aumentando 
progressivamente até 2044, chegando a receber 250 t/dia. 

2.6 CONCEPÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

O aterro sanitário é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos 
no solo, segundo critérios de engenharia e normas operacionais específicas, 
permitindo um confinamento seguro, evitando riscos à saúde pública e visando 
minimizar os impactos ambientais. Este método utiliza princípios de engenharia para 
confinar os resíduos sólidos à menor área disponível e reduzi-lo ao menor volume 
permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de 
trabalho, ou a intervalos menores, se necessário (NBR 8419/92, ABNT). 

A escolha da técnica de aterro sanitário, dentre as tecnologias existentes de 
disposição de resíduos sólidos urbanos, deve-se ao fato de este apresentar um menor 
custo, além da possibilidade de serem incorporadas ao aterro outras tecnologias tais 
como: usina de reciclagem; compostagem; e incineração que consorciadas 
ampliariam a vida útil do aterro. 

O aterro sanitário proposto foi projetado para receber resíduos sólidos Classe 
II A (não perigosos e não inertes). 

O projeto foi concebido considerando as condições topográficas, as 
características geotécnicas e a área da gleba que não apresenta restrições 
locacionais definidas na Instrução Normativa 008/2021 da CPRH, que neste caso é 
de cerca de 17 hectares. 

Diante disso, optou-se para a execução do aterro o método de trincheira 
seguida por verticalização em camadas. 

O Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira será implantado em duas fases. A 
primeira fase será executado o método de trincheira, com a implantação de 3 (três) 
trincheiras. E a segunda fase, será empregado o método de verticalização, também 
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conhecido como método área, onde serão construídas 10 camadas com espessura 
de 3,0 m. 

2.7 PLANO DE AVANÇO 

O plano de avanço para implantação e operação preconizado para a Aterro 
Sanitário Afogados da Ingazeira será realizado em duas fases. Essas fases serão 
descritas a seguir. 

2.7.1 Fase 1 

Na primeira fase serão implantadas 3 (três) trincheiras, em sequência uma 
após a outra. 

A sequência executiva da trincheira é; primeiramente escava-se a trincheira 
até a profundidade de 3,5 m, em seguida realiza-se a impermeabilização da base e 
implantação dos drenos de percolado. Realizado essas etapas, pode-se iniciar a 
disposição de resíduos na trincheira. Quando a trincheira estiver próxima ao seu 
preenchimento total, deve-se iniciar a escavação da seguinte. 

Os taludes de corte devem ter inclinação de 1(V):1,5 (H). 

A primeira trincheira será implantada em área de 60.651,73 m². Será realizada 
a escavação até a profundidade de 3,5 m em relação ao terreno natural, o que 
resultará no volume escavado de 177.546 m³ de solo. Cerca de 66.982 m³ desse solo 
será utilizado na camada de impermeabilização de fundo, na camada de proteção 
mecânica da manta PEAD e nas camadas de cobertura diária dos resíduos, o solo 
excedente será encaminho para a área de estocagem de solos. Essa trincheira terá 
capacidade de receber 99.508 toneladas de resíduos. Mais especificações e detalhes 
estão presentes no projeto folha 05/32. 

Próximo ao fim da operação da primeira trincheira, inicia-se a implantação da 
segunda trincheira em área 28.657,9 m². Será realizada a escavação até a 
profundidade de 3,5 m em relação ao terreno natural, que resultará em volume 
escavado de 96.871,1 m³ de solo. Cerca de 31.546 m³ desse solo será utilizado na 
camada de impermeabilização de fundo, na camada de proteção mecânica da manta 
PEAD e nas camadas de cobertura diária dos resíduos, o solo excedente será 
encaminho para a área de estocagem de solos. Essa trincheira terá capacidade de 
receber 58.582 toneladas de resíduos. Mais especificações e detalhes estão 
presentes no projeto folha 08/32. 

Por fim, será iniciado a implantação da terceira trincheira em área de 
13.644,58 m². Será realizada escavação até a profundidade de 3,5 m em relação ao 
terreno natural, que resultará em volume escavado de 42.376,85 m³ de solo. Cerca 
de 10.550 m³ desse solo será utilizado na camada de impermeabilização de fundo, na 
camada de proteção mecânica da manta PEAD e nas camadas de cobertura diária 
dos resíduos, o solo excedente será encaminho para a área de estocagem de solos. 
Essa trincheira terá capacidade de receber 29.904 toneladas de resíduos. Mais 
especificações e detalhes estão presentes no projeto folha 11/32. 

A Tabela 8 apresenta o balanço de solos e a quantidade de resíduos da Fase 
1 do aterro sanitário. 
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Tabela 8 - Quadro resumo Fase 1 

Trincheira Área (m²) Escavação 
(m³) 

Volume 
aproveitado 

(m³) 

Excedente 
de Solos (m³) 

Quantidade 
de Resíduo 

(t) 
Trincheira 1 60.651,73 177.546,53 66.982,09 110.564,44 99.508,00 

Trincheira 2 28.658,90 96.638,70 31.546,52 65.092,18 58.582,96 

Trincheira 3 13.644,58 47.470,07 14.242,82 33.227,25 29.904,53 

Total 102.955,21 321.655,30 112.771,43 208.883,87 187.995,48 

Fonte: Engea (2021). 

2.7.2 Fase 2 

Na Fase 2 inicia-se a verticalização do aterro sanitário, onde serão 
implantadas 10 camadas com altura de 3,0 m cada. 

No início desta fase será construído dique de disparo, após isso será realizado 
impermeabilização e construção dos drenos de chorume nas proximidades do dique 
de disparo (ver projeto folha 15/32).  

Em seguida se iniciará a disposição de resíduos na Camada 1, que será 
executada até atingir a cota 570,0 m (ver projeto folha 16/32). Essa camada receberá 
537.098 toneladas de resíduos. 

Com a conclusão da Camada 1, inicia-se a execução da Camada 2, que terá 
como base a cota 570,0 m e será executada até atingir a cota 573,0 m (ver projeto 
folha 17/32). Essa camada receberá 259.770 toneladas de resíduos. 

Esse processo se repetirá até a Camada 10, na cota 597,0 m (ver projeto 
folhas de 18/32 a 25/32). 

Ressalta-se que deve ser respeitada a distância mínima de 4 m, entre a crista 
da camada inferior e o pé do talude da camada superior. A inclinação dos taludes é 
de 1(V):2(H). 

Durante a Fase 2 o aterro sanitário terá capacidade de receber 1.618.239 
toneladas de resíduos, como pode ser observado na Tabela 9, que também apresenta 
as cotas e a capacidade de recebimento de cada camada. 

Tabela 9 - Camadas resultantes da verticalização do aterro 

Camadas Cota (m) Quantidade de Resíduos (t) 

Camada 1 Terreno - 570 537.098,97 

Camada 2 570 - 573 259.770,38 

Camada 3 573 - 576 212.134,87 

Camada 4 576 - 579 168.965,12 

Camada 5 579 - 582 133.419,17 

Camada 6 582 - 585 106.181,25 

Camada 7 585 - 588 80.665,61 

Camada 8 588 - 591 58.339,34 

Camada 9 591 - 594 39.004,30 
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Camadas Cota (m) Quantidade de Resíduos (t) 

Camada 10 594 - 597 22.660,85 

Total 1.618.239,86 

Fonte: Engea (2021). 

Ao considerar as Fases 1 e 2, possível verificar que o aterro sanitário tem 
capacidade de receber 1.806.235 toneladas de resíduos sólidos (Ver Tabela 10). 

Tabela 10 - Disposição de resíduos por fase do aterro sanitário 

Fase Quantidade de Resíduos (t) 

Fase 1 187.995,48 

Fase 2 1.618.239,86 

Total 1.806.235,34 

Fonte: Engea (2021). 

2.8 ESTIMATIVA DO TEMPO DE VIDA ÚTIL  

A estimativa do tempo de vida útil considera: (i) a estimativa da quantidade de 
resíduos sólidos a serem dispostos e (ii) a capacidade de resíduos do Aterro Sanitário 
Afogados da Ingazeira. 

A Tabela 11 apresenta a estimativa da quantidade de resíduos a serem 
dispostas entre os anos de 2022 e 2045, considerados os municípios previstos que 
disporão os seus resíduos no aterro. É possível constatar que o tempo de vida útil do 
Aterro Sanitário de Afogados da Ingazeira será de 23 anos e 2 meses. 

Tabela 11 - Estimativa da quantidade de resíduos a serem dispostos no aterro ao longo do tempo 

Ano Quantidade de 
Resíduos (T) 

1 2022 65.213,14 
2 2023 66.615,25 
3 2024 67.574,08 
4 2025 68.982,47 
5 2026 69.953,48 
6 2027 70.928,05 
7 2028 72.353,93 
8 2029 73.338,51 
9 2030 74.327,32 

10 2031 75.767,06 
11 2032 76.766,55 
12 2033 77.770,02 
13 2034 78.776,13 
14 2035 80.234,11 
15 2036 81.252,86 
16 2037 82.274,95 
17 2038 83.299,43 
18 2039 84.327,83 
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Ano Quantidade de 
Resíduos (T) 

19 2040 85.359,00 

20 2041 86.844,25 
21 2042 87.886,80 
22 2043 88.933,50 
23 2044 89.982,69 
24 2045 17.473,91 

Total= 1.806.235,34 

Fonte: Engea (2021). 

O tempo de vida útil estimado está em conformidade com o recomendado pela 
ABNT NBR 13.869/1997, norma que fixa as condições mínimas exigíveis para projeto, 
implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos. A norma recomenda 
um tempo de vida útil mínimo de 10 anos. 

Além disso, o tempo de vida útil estimado é superior ao estabelecido na 
Instrução Normativa 008/2021 da CPRH, que dispõe sobre critérios locacionais para 
o licenciamento ambiental de aterros sanitários de resíduos sólidos não perigosos, 
que é 15 anos. 

2.9 DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DOS ELEMENTOS DE PROJETO 

2.9.1 Impermeabilização 

O sistema de impermeabilização da fundação do Aterro Sanitário Afogados 
da Ingazeira será composto por múltiplas barreiras, iniciando-se pela execução de 
camada de impermeabilização de 0,50 m de espessura, com solo argiloso 
compactado. As camadas inferiores serão executadas revolvendo e compactando o 
próprio solo local, que possui característica geotécnica que permite atingir a 
permeabilidade exigida. As camadas superiores serão executadas com o lançamento, 
espalhamento e compactação do solo em camadas de cerca de 20 cm de espessura 
até atingir a cota de projeto do aterro de impermeabilização. A permeabilidade exigida 
deverá ser comprovada por meio de ensaios geotécnicos de laboratório. 

Sobre o aterro de impermeabilização será instalada a geomembrana de PEAD 
com espessura de 2,0 mm, texturizada nas duas faces, sendo que as emendas 
deverão ser executadas com o método de fusão térmica e submetidas a ensaios de 
qualidade. 

A proteção mecânica da geomembrana de PEAD, tanto na base quanto nos 
taludes, será executada por meio de camada de solo com espessura de 50 cm. 

Em razão das elevadas declividades dos taludes, o que impede que a camada 
de proteção mecânica da manta seja executada por meio de compactação com 
tratores de esteira ou equipamentos similares, essa camada poderá ser executada 
apenas com solo lançado imediatamente antes da disposição dos resíduos e deverá 
avançar sobre o talude concomitantemente ao alteamento da célula de resíduos. 
Deverá, entretanto, ser rigorosamente garantida a espessura de 50 cm de solo entre 
a manta de PEAD e os resíduos. 
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Para a execução dos aterros compactados, deverão ser utilizados solos 
essencialmente argilosos. O grau de compactação mínimo requerido a ser atingido na 
compactação de cada camada deverá ser 98% referido ao ensaio de compactação 
Proctor (ABNT-MB-33/Energia Normal) feito pela Metodologia Hilf. O teor de umidade 
deverá se apresentar inferior a 1,10 e superior a 0,95 do teor de umidade ótimo 
referido à energia normal de compactação, de modo a possibilitar a execução de corpo 
compactado com condições adequadas. 

O solo deverá ser descarregado por caminhões basculantes, espalhado com 
trator de esteira tipo D6 ou similar em camadas com no máximo 25 centímetros. 

O material lançado será espalhado e nivelado de modo a ser obtida uma 
superfície plana e de espessura uniforme. Na sequência, o solo deverá ser tratado por 
meio de grade de discos para assegurar que ao longo de sua espessura seja obtido 
um material homogêneo quanto ao teor da umidade e textura, promovendo-se todas 
as medidas de umedecimento por irrigação ou aeração para correção dessa umidade. 
A compactação deverá ser efetuada com rolo compactador tipo tamping. 

Para o lançamento de uma nova camada sobre uma já executada deverá ser 
feita a escarificação superficial da camada existente de modo a assegurar boa ligação 
entre camadas. 

A espessura da camada, o tipo e o número de passagens do equipamento de 
compactação poderão ser alterados em função de observações feitas durante os 
trabalhos iniciais e baseados em ensaios de controle de compactação tipo Hil-Proctor, 
executados em um número de no mínimo 1 ensaio para cada 2500 m³ e sempre que 
se tiver materiais diferenciados, sem reuso do material. 

Dever-se-á prever, ainda, ensaios de permeabilidade a carga variável em 
laboratório, em corpos de prova moldados em conformidade com o especificado para 
o aterro compactado.  

Durante a execução do aterro compactado, a praça de compactação deverá 
ser mantida com declividade mínima de 0,5 % para permitir o rápido escoamento das 
águas de chuva. 

2.9.2 Sistema de Drenagem Superficial 

O sistema de drenagem superficial tem a finalidade de captar, interceptar e 
desviar do maciço as águas pluviais, durante a operação e depois de encerrada a vida 
útil do aterro sanitário, evitando o aumento do volume do líquido percolado e a 
formação de processos erosivos no maciço. 

O sistema de drenagem superficial de águas pluviais do Aterro Sanitário 
Afogados da Ingazeira será composto por canaletas retangulares de concreto no 
entorno do maciço, canaletas de pé de talude, descidas hidráulicas em colchão Reno, 
canaletas triangulares em grama no platô superior, caixas de passagem e de 
dissipação em concreto e rede de água pluvial. A posição dos elementos de drenagem 
superficial e os respectivos detalhamentos estão apresentados nas folhas de projeto. 

As canaletas de concreto no entorno do maciço deverão ser executadas em 
seções retangulares, com dimensões e extensões apresentadas na Tabela 12. A 
locação e o detalhamentos dessas canaletas estão nas folhas 02/32 e 03/32. 
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Tabela 12 - Dimensões das canaletas de concreto 

Dimensões da Canaleta (m) Extensão Total (Canaleta) (m) 

1,00 x 0,60 521,22 

0,80 x 0,50 1.355,79 

0,40 x 0,50 227,87 

Fonte: Engea (2021). 

As canaletas de pé de talude deverão ser executadas com seção triangular 
de 1,00 m de largura e 25 cm de profundidade, com inclinações laterais de 1(V):1,5(H) 
e 1(V):2,5(H), revestidas com camada de brita n.2 agulhada, de 7 cm de espessura, 
diretamente sobre as camadas de cobertura em cada berma. Nessa condição, devido 
e a sua natureza flexível, as canaletas acabarão por acompanhar os recalques 
desenvolvidos evitando a formação de bacias e consequentemente o acúmulo de 
águas pluviais sobre o maciço. 

Nos taludes resultantes do alteamento de resíduos serão implantadas 
descidas d’água em colchão tipo Reno ou similar de maneira que possibilite absorver 
as movimentações de recalques e deslocamentos verificados nos maciços de lixo a 
partir da simples reconformação de apoio sobre a superfície, sem a perda de 
continuidade, formação de descolamentos, etc. Estas descidas sobre os taludes serão 
implantadas a partir da superposição de colchões sucessivos de modo que se garanta 
a formação de degraus, que provocam a dissipação gradual da energia cinética e 
controle das velocidades. Nas bermas serão instaladas travessias com tubulações de 
concreto armado. 

Na plataforma superior de alteamento deverá ser implantada canaleta 
triangular com inclinação nas laterais de 1(V):2,5(H), devendo todo o material oriundo 
desta operação ser espalhado ao lado, evitando a formação de leiras que possam 
impedir o afluxo de água para a canaleta. Nos locais em que a escavação para 
execução da descida hidráulica diminuir o selo de vedação aquém do especificado, 
deverá ser feita escavação adicional para a reconstituição do solo. Toda a superfície 
das canaletas deverá ser protegida com grama de modo a proporcionar condições de 
resistência à erosão superficial. Previamente à implantação, a área deverá ser 
regularizada com solo compactado de modo a corrigir eventuais depressões oriundas 
de recalques do aterro de resíduos. 

Com o objetivo de evitar a formação de processos erosivos na área do aterro 
sanitário, toda água pluvial coletada no maciço será encaminhada para as drenagens 
naturais da área.  

Todos os dispositivos de drenagem pluvial devem ser mantidos 
desobstruídos, principalmente os do maciço do aterro sanitário, para minimizarem a 
entrada de água pluvial no maciço do aterro, o aumento de volume do percolado e a 
formação de processos erosivos. 

2.9.3 Sistema de Drenagem de Chorume na Fundação 

O sistema de drenagem de chorume na fundação da Fase 1 do Aterro 
Sanitário Afogados da Ingazeira será implantado superficialmente à camada de solo 
de proteção mecânica da geomembrana de PEAD e seguindo as declividades 
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impostas nos serviços de escavação. O sistema contempla drenos principais, drenos 
secundários e rede coletora de chorume que encaminhará o fluxopara a Estação de 
Tratamento de Chorume (ETC). Acima dos drenos principais serão instalados poços 
drenantes verticais. A posição dos elementos de drenagem de chorume na fundação 
e os respectivos detalhamentos estão apresentados nas folhas de projeto 06/32, 07/32 
10/32, 13/32 e 15/32. 

Os drenos principais serão executados com geometria trapezoidal de 
dimensões de base de 2,20 m, topo de 0,80 m e altura de 0,70 m, composto por 
material granular (rachão), envolto por manta geotêxtil do tipo bidim RT-16 ou similar. 

Os drenos secundários serão executados com geometria trapezoidal de 
dimensões de base de 1,50 m, topo de 0,50 m e altura de 0,50 m, com material 
granular (rachão) envolto por manta geotêxtil do tipo bidim RT-16 ou similar. 

A manta geotêxtil que envolve os drenos deverá permanecer protegendo os 
drenos até imediatamente antes da operação de disposição de resíduos junto a esses 
drenos, quando deverá ser desdobrada de modo que os resíduos fiquem diretamente 
em contato com o material granular. 

2.9.4 Sistema de Drenagem de Chorume e Gás na Célula de Resíduos 

O sistema de drenagem de chorume e gás a ser implantado no interior das 
células de resíduos será composto por dreno horizontal de célula que será interligado 
ao sistema de drenagem de chorume na fundação por meio de poços drenantes 
verticais, que deverão ser sequencialmente suplementados de acordo com o 
alteamento das células de resíduos, desde a fundação até o coroamento do maciço 
sanitário. 

Os poços drenantes verticais serão constituídos por tubos de concreto armado 
de 400 mm de diâmetro, perfurados, envolto por material granular e por tela metálica, 
resultando com diâmetro de 1,50 m. 

Os poços drenantes verticais serão interligados pelos drenos horizontais de 
células e encaminharão as vazões de chorume captadas no maciço sanitário para o 
sistema de drenagem de chorume implantado na fundação do aterro sanitário. Além 
da drenagem de chorume, os poços drenantes farão a drenagem dos gases gerados 
pela decomposição anaeróbia dos resíduos, onde será promovida, inicialmente, a 
queima diretamente na extremidade do poço, podendo, futuramente, serem 
adaptados e conectados à rede de captação de biogás para encaminhamento para 
eventual usina de queima centralizada e/ou de geração de energia. 

O dreno horizontal que será implantado no término do alteamento de cada 
célula de resíduos terá a função de captar e encaminhar as vazões de chorume e gás 
no interior do maciço sanitário para os poços drenantes verticais. 

No início da disposição da célula subsequente, a manta geotêxtil instalada no 
topo deverá ser aberta para implantar o dreno, que consistirá na execução de uma 
seção trapezoidal de material granular, de 0,40 m de altura sobre a seção retangular 
já existente, com inclinação 1(V):1,5(H) nas laterais, conforme apresentado no detalhe 
da folha de projeto 27/32. 
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2.9.5 Dique de Disparo 

Para a execução desses aterros compactados deverão ser utilizados os 
mesmos solos provenientes da escavação da área, mediante aprovação da 
fiscalização da obra. O grau de compactação mínimo requerido a ser atingido na 
compactação de cada camada deverá ser 98% referido ao ensaio de compactação 
Proctor (ABNT-MB-33/Energia Normal) feito pela Metodologia de Hilf. O teor de 
umidade deverá se apresentar inferior a 1,05 e superior a 0,95 do teor de umidade 
ótimo referido à energia normal de compactação, de modo a possibilitar a execução 
de corpo compactado com condições adequadas. 

O solo deverá ser descarregado por caminhões basculantes, espalhado com 
trator de esteira tipo D6 ou similar em camadas com no máximo 25 centímetros.  

O material lançado será espalhado e nivelado de modo a ser obtida uma 
superfície plana e de espessura uniforme. Na sequência, o solo lançado deverá ser 
tratado por meio de grade de discos para assegurar que ao longo de sua espessura 
seja obtido um material homogêneo quanto ao teor da umidade e textura, 
promovendo-se todas as medidas de umedecimento por irrigação ou aeração para 
correção dessa umidade. A compactação deverá ser efetuada com rolo compactador 
tipo tamping.  

Para o lançamento de nova camada sobre a executada deverá ser feita 
escarificação superficial da camada existente de modo a assegurar boa ligação entre 
camadas.  

A espessura da camada, o tipo e o número de passagens do equipamento de 
compactação poderão ser alterados em função de observações feitas durante os 
trabalhos iniciais e baseados em ensaios de controle de compactação tipo Hilf-Proctor, 
executados em número de 1 ensaio para cada 500 m³, sendo executado no mínimo 1 
ensaio por camada e sempre que tiver materiais diferenciados, sem reuso do material. 

2.9.6 Células de Resíduos e Camada de Cobertura 

A formação das células de alteamento de resíduos deverá obedecer aos 
critérios de execução de aterros sanitários estabelecidos pela norma técnica ABNT 
NBR 13896 “Aterro de resíduos não perigosos – Critérios para projeto, implantação e 
operação”, com a disposição dos resíduos realizada sempre no pé das células de 
alteamento, promovendo a compactação do lixo depositado com trator de esteiras tipo 
D6, ou similar, no sentido ascendente, sobrepondo-se camadas de 30 a 60 cm de 
resíduos, e posterior execução da camada de cobertura sanitária diária constituída de 
solo ou material inerte com espessura mínima de 20 cm.  

Ao final de cada célula executada deverão ser implantados os sistemas de 
drenagem interna de líquidos e gases, bem como o alteamento dos poços de 
drenagem verticais de chorume e gás, necessários para a continuidade de operação 
do aterro. 

A camada de recobrimento final de taludes, bermas e platôs definitivos deverá 
ser executada com espessura mínima de 50 cm de solo compactado. Deverá ser 
prevista, ainda, a proteção superficial dos taludes e bermas definitivas por meio de 
plantio de grama, além de implantação de sistema de drenagem de águas pluviais 
sobre o maciço de resíduos em todo seu entorno. 
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3 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS 

3.1  ASPECTOS GERAIS 

A Resolução CONAMA nº 001:1986 (BRASIL, 1986a), no seu artigo 5º, 
estabelece que estudos ambientais devam contemplar todas as possíveis alternativas 
tecnológicas e locacionais do projeto e ainda confrontar com a possibilidade da sua 
não execução. 

Uma vez tendo-se definido pela viabilidade de implementação do projeto e 
excluída a possibilidade de não o executar, deve-se apresentar e avaliar as 
alternativas locacionais, escolhendo aquela que resulte nos menores impactos 
ambientais. 

Este item tem como objetivo apresentar as análises de alternativas estudadas 
em busca da melhor forma de viabilização do empreendimento, tanto no que diz 
respeito às tecnologias disponíveis quanto à sua melhor locação, considerando para 
isso a conjunção dos interesses econômicos do empreendedor e o atendimento às 
diretrizes de preservação do meio ambiente. 

3.2 ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

O crescimento urbano desordenado têm sido o principal responsável pela 
deterioração dos recursos ambientais, influenciando a qualidade de vida da 
população. Este crescimento é dado em virtude do crescimento populacional nos 
grandes centros urbanos e, consequentemente, a geração dos resíduos sólidos 
passou a ser um dos principais problemas enfrentados pelos administradores públicos 
(LIMA, 2008). 

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) investiga as condições 
do saneamento básico do país em conjunto com as prefeituras municipais e empresas 
contratadas para prestação de serviço. A quantidade de resíduos sólidos apresenta 
maior crescimento a partir de meados da década de 1990, quando houve redução nos 
índices inflacionários e aumento de consumo por parte da população (JUCÁ, 2003) 
(Figura 2). 

Figura 2 - Evolução da destinação final dos resíduos no Brasil baseados nos dados do PNSB. 

 
Fonte: Jucá (2003). 



                                                                 

 

Atualmente existem técnicas de tratamento de resíduos diversificadas, 
podendo ser realizadas através de tratamento mecânicos, térmicos ou bioquímicos. 

Como alternativas ao tratamento de resíduos sólidos para equiparação, cita-
se a incineração, reatores de digestão anaeróbia e usinas de compostagem. 

3.2.1 Incineradores 

A incineração dos resíduos consiste na queima do material em fornos 
específicos, responsáveis por fazer a destruição orgânica através da temperatura. 
Esse processo gera energia térmica através do processo de combustão, a qual pode 
ser convertida em energia elétrica. 

Ao incinerar o resíduo, a massa do material consegue ser reduzida de 70 a 
90%, restando apenas material inerte que pode ser comercializado e destinado à 
produção de produtos cerâmicos e artesanatos. 

Vantagens e desvantagens da utilização do incinerador no tratamento dos 
resíduos sólidos são apresentadas a seguir: 

• É uma prática sustentável, reduzindo significativamente o 
volume do resíduo; 

• Não há geração de efluentes líquidos, pois a água utilizada 
para lavagem do incinerador é neutralizada e reutilizada; 

• Os gases poluentes gerados nesse processo são tratados 
dentro do sistema; e  

• Os incineradores têm alto custo de implantação, operação 
e manutenção. 

3.2.2 Reatores de Digestão Anaeróbia 

O processo de digestão anaeróbia, ocorre em duas etapas e realiza a 
conversão da matéria orgânica submetida a condição de ausência de oxigênio livre. 
No Brasil, esse tipo de tratamento é utilizado em indústrias de produção de álcool da 
cana-de-açúcar (REICHERT, 2005). 

Apresentam-se a seguir as principais vantagens e desvantagens da utilização 
dos reatores de digestão anaeróbia para o tratamento dos resíduos sólidos: 

• Retirada da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, 
minimizando os odores e geração de lixiviados de alta 
carga nos aterros sanitários; 

• Permite a coleta do biogás gerado; 

• A mistura ineficiente dos resíduos sólidos e do lodo do 
esgoto pode afetar a eficiência do processo; e 

• Possibilidade de ocorrer obstrução nas tubulações por 
pedaços de resíduos. 



                                                                 

 

3.2.3 Usinas de Compostagem 

Os resíduos orgânicos podem ser passíveis de reciclagem quando utilizados 
no processo de compostagem. Dependendo da tecnologia utilizada, o composto 
orgânico resultante pode ser utilizado na agricultura.  

Apresentam-se a seguir as vantagens e desvantagens da usina de 
compostagem no tratamento dos resíduos sólidos: 

• Geração de composto que pode ser utilizado como adubo 
orgânico; 

• Reduz o volume destinado a aterros sanitários; 

• É limitado para resíduos orgânicos; e 

• Precisa de controle para que o produto gerado atenda às 
certificações do Ministério da Agricultura. 

3.3 HIPÓTESE DE NÃO EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Neste estudo, será apresentado o cenário mais provável que adviria da 
alternativa de não realização do empreendimento, como determinado pela Resolução 
CONAMA nº 001:1986 (BRASIL, 1986a), em que pese o fato de se saber que, com a 
não construção do aterro sanitário, alguma alternativa haveria de ser pensada para 
evitar o descompasso entre oferta e demanda por uma correta destinação dos 
resíduos sólidos. 

A intenção do empreendedor é ampliar a oferta de área para destinação dos 
resíduos sólidos urbanos com a construção do aterro sanitário e de contribuir com a 
atenuação da poluição ambiental e emissão de gases de efeito estufa emitidos através 
das queimas, quando comparada com outras fontes. 

De acordo com dados de outubro de 2021, do Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco (TCE), 13 municípios (54,17%) do Sertão do Pajeú e Moxotó, 
apresentam como principal destinação dos resíduos sólidos o lixão (Tabela 13). Os 
aterros sanitários mais próximos a estes municípios são o Aterro Sanitário de Ibimirim 
(7,69%), Salgueiro (7,69%) e Arcoverde (84,62%). 

Através de consulta aos dados da CPRH, constatou-se que 8 (57,14%) dos 
treze municípios receberam autuação referente à infração ambiental devido existência 
de lixão no município (Tabela 13). 

Tabela 13 - Municípios do sertão do Pajeú e Moxotó e forma de destinação dos resíduos 

Municípios Tipo de 
Destinação 

Aterro Sanitário 
mais próximo 

Auto de Infração por disposição 
inadequada dos resíduos 

Nº da Autuação Nº do 
Processo 

Afogados da Ingazeira Lixão Arcoverde 02297/2018 010124/21018 

Arcoverde Aterro Sanitário - - - 

Brejinho Lixão Arcoverde NR* NR* 

Betânia Lixão Ibimirim NR* NR* 

Calumbi Lixão Salgueiro 00534/2017 005595/2017 



                                                                 

 

Municípios Tipo de 
Destinação 

Aterro Sanitário 
mais próximo 

Auto de Infração por disposição 
inadequada dos resíduos 

Nº da Autuação Nº do 
Processo 

Carnaíba Lixão Arcoverde 02339/2018 010120/2018 

Custódia Lixão Arcoverde 00457/2020 009344/2020 

Flores Aterro Sanitário - - - 

Ibimirim Aterro Sanitário - - - 

Iguaracy Aterro Sanitário - - - 

Inajá Aterro Sanitário - - - 

Ingazeira Lixão Arcoverde 02340/2018 010121/2018 

Itapetim Lixão Arcoverde NR* NR* 

Manari Aterro Sanitário - - - 

Quixaba Aterro Sanitário - - - 
Santa Cruz da Baixa 
Verde 

Aterro Sanitário - - - 

Santa Terezinha Lixão Arcoverde NR* NR* 

São José do Egito Lixão Arcoverde 00193/2014 003675/2014 

Serra Talhada Aterro Sanitário - - - 

Sertânia Aterro Sanitário - - - 

Solidão Lixão Arcoverde NR* NR* 

Tabira Lixão Arcoverde 02338/2018 010125/2018 

Triunfo Aterro Sanitário - - - 

Tuparetama Lixão Arcoverde 02295/2018 010122/2018 

NR*: Não há registros no site da CPRH; Fonte: TCE (2021); CPRH (2021). 

Dentre as possibilidades de descarte dos resíduos sólidos, o lixão causa 
impactos negativos ao meio ambiente e, a longo prazo, pode gerar malefícios a saúde 
humana. Por não possuir proteção das camadas de descarte dos resíduos, há 
predisposição de propagação de vetores, além de ser atrativo à fatores patogênicos. 
Pode-se citar, também, como fator negativo a contaminação do solo através do 
chorume não tratado, oriundo da decomposição dos resíduos lançados em contato 
direto com o solo (Figura 3). 

Figura 3 – (A) e (B) Lixão no município de Afogados da Ingazeira 

 

 

Fonte: Acervo Engea (2021). 



                                                                 

 

Caso o projeto não venha a ser implantado na região, os municípios deixarão 
de contar com uma nova fonte de arrecadação de impostos e tributos, impossibilitando 
uma importante oportunidade para o crescimento econômico da região. A população 
local perderá a oportunidade de geração de empregos diretos e indiretos. 

Nesse contexto, a não realização do empreendimento seria lamentável para 
população dos munícipios inseridos na Área de Influência Estratégica (AIE) e 
município onde será instalado o empreendimento. 

3.4 ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

O estudo sobre as alternativas locacionais do Aterro Sanitário Afogados da 
Ingazeira consistiu em analisar 03 (três) áreas. Considerou-se uma delas como a área 
a ser implantado o aterro, como o lixão de Afogados da Ingazeira com hipótese de 
remediação e as demais áreas, localizadas às margens da PE-320 e estrada vicinal. 

A definição das alternativas locacionais procurou atender a alguns parâmetros 
estabelecidos pela NBR 13.896 como: Distância à núcleos habitacionais e corpos 
hídricos, vida útil do aterro, declividade do terreno, entre outras. A comparação das 
alternativas para escolha da área final do projeto, foi baseada em uma matriz de 
ponderação multicritério, onde pesos são atribuídos conforme qualificação das 
variáveis que influenciam na tomada de decisão. O resultado apontou a Alternativa 3 
como a melhor alternativa. 

O Mapa 2 apresenta as alternativas locacionais. 

  





                                                                

 

4. ANÁLISE JURÍDICA 
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4 ANÁLISE JURÍDICA 

4.1 INTRODUÇÃO 

A análise da Legislação Ambientalmente Aplicável ao empreendimento foi 
elaborada de acordo com as diretrizes estabelecidas no Termo de Referência emitido 
pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). 

Foram objetos do estudo, dentre outras, as normas que versam sobre o 
licenciamento ambiental, uso e ocupação do solo, unidades de conservação, 
supressão de vegetação, proteção e controle da poluição etc. 

4.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

4.2.1 Da Competência para o Licenciamento 

A Lei Federal nº 6.938 (BRASIL, 1981), de 31 de agosto de 1981, 
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), como fruto do 
exercício da competência da União para editar normas gerais sobre a proteção do 
meio ambiente, previu em seu Art. 9º, inciso IV, o licenciamento ambiental como um 
dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

 
“Lei nº 6.938/81 

Art. 9º - São Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I - O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - O zoneamento ambiental; 

III - A avaliação de impactos ambientais; 

IV - O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente 
poluidoras; 

V - Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou 
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 
Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, 
de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;  

VII - O sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII - O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa 
Ambiental; 

IX - As penalidades disciplinares ou compensatórias não cumprimento das 
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 

X - A instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA; 

XI - A garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 
obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; 

XII - O Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras 
e/ou utilizadoras dos recursos ambientais; 

XIII - Instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão 
ambiental, seguro ambiental e outros.” (Grifou-se) 
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A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente estabelece em seu Art. 10 que 
"a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente". 

A Resolução CONAMA nº 237/1997 (BRASIL, 1997a), de 19 de dezembro de 
1997, por sua vez, define o licenciamento ambiental como um procedimento 
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 
instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

Trata-se de típico instrumento de prevenção de danos ambientais, uma vez 
que é através deste procedimento que o órgão ambiental licenciador verifica a 
natureza, dimensão e os impactos de um empreendimento ou atividade 
potencialmente poluidora, antes mesmo que seja ele instalado e, a partir de tais 
constatações, condiciona o exercício da atividade ao atendimento de vários requisitos 
aptos a eliminarem ou reduzirem os impactos negativos. 

Neste contexto, para definição da competência para a realização do 
licenciamento ambiental deve-se observar o grau dos impactos, dividindo-os em 
regional, intermunicipal e local, adotando o princípio da descentralização e 
predominância de interesses. 

Em 08 de dezembro de 2011, visando complementar os dispositivos da 
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), foi sancionada a Lei Complementar nº 
140 (BRASIL, 2011a), cujo objetivo é a fixação de normas, nos termos dos incisos III, 
VI e VII do caput e do parágrafo único do Art. 23 da Constituição Federal, para a 
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção 
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição 
em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 

A referida Lei Complementar definiu as competências em matérias 
ambientais, estabelecendo qual órgão federativo é o detentor da atribuição legal de 
efetivar o controle ambiental, dividindo a competência para o licenciamento, 
combinando os critérios de porte, potencial poluidor e natureza do empreendimento 
ou atividade. 

De acordo com a Lei Complementar nº 140/2011 (BRASIL, 2011a), compete 
à União as seguintes atribuições de licenciamento ambiental: 

 
“Art. 7º São ações administrativas da União: 

(...) 

XIV - Promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades: 

a) Localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; 

b) Localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental 
ou na zona econômica exclusiva; 

c) Localizados ou desenvolvidos em terras indígenas; 

d) Localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas 
pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 

e) Localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados; 
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f) De caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos 
de ato do Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das 
Forças Armadas, conforme disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de 
junho de 1999; 

g) Destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar 
e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia 
nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); ou 

h) Que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir 
de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de 
um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e 
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade 
ou empreendimento; 

(...) 

Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização 
compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da 
zona costeira será de atribuição da União exclusivamente nos casos previstos 
em tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição 
da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e considerados os 
critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou 
empreendimento.” 

 

Por sua vez, é competência dos Municípios, nos termos do Art. 9° da Lei 
Complementar, as seguintes atribuições para o licenciamento ambiental: 

 
“Art. 9º São ações administrativas dos Municípios: 

 

(...) 

 

XIV - Observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta 
Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou 
empreendimentos: 

a) Que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, 
conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio 
Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza 
da atividade; ou 

b) Localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, 
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).” 

 

Aos Estados da Federação restou a competência para o licenciamento 
ambiental de empreendimentos e atividades residuais, conforme previsto em seu Art. 
8º: 

 
“Art. 8  São ações administrativas dos Estados: 

(...) 

XIV - Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o 
disposto nos Arts. 7º e 9º; 

XV - Promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos 
localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo 
Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs).” 
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Destaque-se que a Lei Complementar nº 140:2011 (BRASIL, 2011a), nos 
mesmos moldes da Resolução CONAMA nº 237:1997 (BRASIL, 1997a), assegurou 
em seus dispositivos que os empreendimentos e atividades serão licenciados, 
ambientalmente, por um único ente federativo, podendo, contudo, haver manifestação 
dos demais entes federados, de maneira não vinculante (Art. 13). 

Por sua vez, desde a publicação da Lei Federal nº 6.938:1981 (BRASIL, 
1981a), que dispôs sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, foi criado o Sistema Nacional de Meio 
Ambiente (SISNAMA), em decorrência da necessidade de cooperação para a 
efetivação da competência administrativa comum: 

 
“Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder 
Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 
constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim 
estruturado: 

I - Órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o 
Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes 
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais; 

II - Órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho 
de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e 
os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre 
normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida; 

III - Órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 
República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, 
como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas 
para o meio ambiente; 

IV - Órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, como 
órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio 
ambiente;  

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela 
execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades 
capazes de provocar a degradação ambiental; 

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo 
controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.” 

 

A opção do legislador constituinte pela competência comum para a defesa do 
meio ambiente, bem como do legislador ordinário pela criação do SISNAMA, 
demonstra a importância que se deu à proteção ambiental, tendo como decorrência a 
necessidade de cooperação de todos os entes federados, seus órgãos e entidades. 

Neste contexto, inicialmente a Resolução CONAMA nº 237:1997 (BRASIL, 
1997a) e posteriormente a Lei Complementar nº 140:2011 (BRASIL, 2011a), 
delimitaram a competência dos entes federativos. 

No âmbito estadual, a Lei nº 14.249:2010 (PERNAMBUCO, 2010c)., 
estabelece que compete a CPRH o licenciamento ambiental no Estado de 
Pernambuco, vejamos: 

 
“Art. 1º A Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, criada pela Lei 
Complementar nº 49, de 31 de janeiro de 2003, é responsável pela execução 
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da política estadual de meio ambiente e 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 ambientais, da preservação e recuperação do meio ambiente e 
do controle da poluição e da degradação ambiental. 

(...) 

Art. 3º Compete à Agência: 

I – Conceder licenças e autorizações ambientais, bem como exigir e aprovar 
estudos relativos à Avaliação de Impactos Ambientais.”  

 

Imperioso ressaltar que, no que diz respeito à supressão de vegetação, a Lei 
Complementar nº 140:2011 (BRASIL, 2011a) estabeleceu que a autorização para a 
supressão e manejo de vegetação nativa, bem como para as ações de fiscalização, 
caberá ao órgão responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento, 
exceto no caso de terras devolutas e unidades de conservação instituídas por outros 
entes federativos ou em APAs. 

Conclui-se, assim, pela análise dos artigos supracitados, ser da competência 
estadual, nos termos do Art. 9º, XIV, da já citada Lei Complementar Federal nº 
140:2011 (BRASIL, 2011a), o licenciamento ambiental para implantação do 
empreendimento. 

4.2.2 Da Competência da CPRH 

Incialmente, cumpre salientar que o Estado de Pernambuco dedicou um 
capítulo inteiro em sua Constituição Estadual para tratar sobre o meio ambiente, 
estabelecendo, no Art. 204, que o desenvolvimento deve necessariamente conciliar 
com a proteção ao meio ambiente e observar os seguintes princípios: 

 
I - Preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais; 

II - Conservação do manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas; 

III - Proibição de alterações físicas, químicas ou biológicas, direta ou 
indiretamente nocivas à saúde, à segurança e ao bem-estar da comunidade; 

IV - Proibição de danos à fauna, à flora, às águas, ao solo e à atmosfera. 

 

Porém, uma década antes o órgão ambiental do Estado de Pernambuco havia 
sido criado através da autorização legislativa exarada através da Lei Estadual nº 
7.267:1976 (PERNAMBUCO, 1976), com o seguinte objetivo: 

 
1) O controle de qualidade do meio ambiente - ar, água e solo; 

2) O exercício das funções de pesquisas e de serviços científicos e 
tecnológicos, direta e indiretamente relacionados com o seu campo de 
atuação; 

3) O treinamento de pessoal; 

4) A administração e o desenvolvimento dos recursos hídricos em todo o 
território do Estado de Pernambuco, visando à utilização racional do meio 
ambiente; 

5) Autorizar, com exclusividade, mediante expedição de licenças, a 
instalação, construção ou ampliação, bem como a operação e o 
funcionamento de equipamentos para controle das fontes de poluição; 
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6) Aprovar, com exclusividade, os projetos e as obras que objetivarem a 
autorização, concessão ou permissão para o uso, acumulação ou derivação 
de águas do domínio estadual ou federal, que lhe seja delegada. 

 

Por sua vez, a Lei Estadual nº 7.541:1977 (PERNAMBUCO, 1977) tratou 
sobre a prevenção e controle da poluição ambiental, estabelecendo em seu Art. 4º o 
licenciamento ambiental:  

 
“Art. 4º. Ficam sujeitos a prévio licenciamento na CPRH, para prevenção de 
possíveis causas de poluição ambiental: 

I - A construção, instalação e ampliação de quaisquer atividades de produção 
e transformação; 

II - A construção, instalação e reforma de prédios; 

III - Os loteamentos; 

IV - Outras atividades potencialmente poluidoras na forma da presente Lei.  

 

Parágrafo único: As atividades de que trata o inciso I deste Artigo, já 
instaladas ou em funcionamento no Estado, e ainda não registradas na 
CPRH, ficam obrigadas a requerer a licença respectiva no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da data da vigência desta lei, sob pena das sanções 
previstas no Artigo 7º.” 

 

Já em 31 de janeiro de 2003, através da Lei Complementar Estadual nº 049 
(PERNAMBUCO, 2003b), a Companhia Pernambucana do Meio Ambiente foi extinta 
e em seu lugar foi criada, pelo mesmo ato normativo, a Agência Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, adquirindo personalidade jurídica própria, autonomia 
administrativa e financeira e tendo os seguintes objetivos: 

 
“Art. 59. Ficam criadas a Agência Estadual de Tecnologia da Informação - 
ATI, vinculada à Secretaria de Administração e Reforma do Estado; a Agência 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), vinculada à 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; e a Agência Estadual de 
Planejamento e Pesquisas (CONDEPE/FIDEM), vinculada à Secretaria de 
Planejamento, autarquias especiais, com personalidade jurídica de direito 
público, com autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprios e 
competências seguintes: 

(...) 

II - Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH): Gestão ambiental no 
Estado, através da Política Estadual do Meio Ambiente (Redação alterada 
pelo art. 6º da Lei Ordinária nº 13.968 (PERNAMBUCO, 2009a), de 15 de 
dezembro de 2009)”  

 

A Lei Estadual nº 14.249 (PERNAMBUCO, 2010c), de 17 de dezembro de 
2010, que dispõe sobre licenciamento ambiental, infrações e sanções administrativas 
ao meio ambiente, manteve a competência da CPRH para proceder ao licenciamento 
ambiental em Pernambuco, bem como, exigir e aprovar estudos de Avaliação de 
Impactos Ambientais. 

 
“Art. 3º Compete à Agência: 

I - Conceder licenças e autorizações ambientais, bem como exigir e aprovar 
estudos relativos à Avaliação de Impactos Ambientais.” 
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A vigente Lei de Licenciamento Ambiental do Estado de Pernambuco 
(PERNAMBUCO, 2010c), dedicou uma seção específica (seção II, do Capítulo III) 
para tratar sobre a avaliação de impactos ambientais: 

 
“Art. 7º O licenciamento ambiental para empreendimentos e atividades 
considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativa 
degradação do meio ambiente dependerá de prévio Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), aos 
quais se dará publicidade, garantida a realização de audiências públicas, 
quando couber, de acordo com a regulamentação. (Redação alterada pelo 
art. 1º da Lei nº 14.549, de 21 de dezembro de 2011) 

§ 1° A Agência, verificando que a atividade ou empreendimento não é 
potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, 
definirá os demais estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de 
licenciamento. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei nº 14.549 (, de 21 de 
dezembro de 2011) 

§ 2º Observada a legislação pertinente, a Agência, objetivando a definição 
quanto à significância das alterações ambientais, poderá exigir a elaboração 
de outros estudos específicos, os quais deverão atender às diretrizes 
orientadoras estabelecidas em Termos de Referência fornecidos pela 
Agência. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei nº 14.549, de 21 de dezembro 
de 2011) 

§ 3º Os Termos de Referência para os Estudos Ambientais terão validade de 
01 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério da Agência, mediante 
requerimento formulado pela parte interessada antes do último dia do prazo 
de validade. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei nº 14.549, de 21 de 
dezembro de 2011) 

§ 4º Vencido o prazo de validade dos Termos de Referência a que se refere 
o parágrafo anterior, sem que tenha sido protocolizado o requerimento de sua 
renovação ou a apresentação do respectivo Estudo Ambiental, o processo 
administrativo referido será arquivado, sendo facultada ao empreendedor a 
solicitação de um novo pedido. (Redação alterada pelo art. 1º da Lei nº 
14.549, de 21 de dezembro de 2011) 

§ 5º Correrão por conta do empreendedor todas as despesas e custos 
referentes: (Redação alterada pelo art. 1º da Lei nº 14.549, de 21 de 
dezembro de 2011) 

I - À realização dos Estudos Ambientais solicitados pela Agência; (Acrescido 
pelo art. 1º da Lei nº 14.549, de 21 de dezembro de 2011); 

II - À preparação e realização de audiência pública e reunião técnica 
informativa, quando couber; (Acrescido pelo art. 1º da Lei nº 14.549, de 21 de 
dezembro de 2011); 

III - À análise e emissão de parecer técnico pela Agência incluindo a 
contratação de serviços técnicos especializados; e (Acrescido pelo art. 1º da 
Lei nº 14.549, de 21 de dezembro de 2011); 

IV - Às visitas técnicas, quando solicitadas pelo próprio empreendedor. 
(Acrescido pelo art. 1º da Lei nº 14.549, de 21 de dezembro de 2011) 

§ 6º Na hipótese de empreendimentos de natureza semelhante localizados 
na mesma área de influência direta, a Agência pode exigir apenas um Estudo 
de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o 
conjunto, dispensando a elaboração de estudos individuais, mas mantida a 
necessidade de licenciamento específico para cada empreendimento a partir 
da instrução das respectivas Licenças de Instalação, devendo o EIA/RIMA 
incluir capítulo específico que trate da Análise Ambiental Integrada (AAI). 
(Redação alterada pelo art. 1º da Lei nº 14.549, de 21 de dezembro de 2011)” 
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Importante ressaltar que com o advento da Lei Complementar nº 140/2011 
(BRASIL, 2011a), ficou estabelecido que seria de competência dos Conselhos 
Estaduais de Meio Ambiente a definição conceitual de impacto de âmbito local, para 
fins de licenciamento ambiental.  

Nesse contexto, o Conselho Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco 
(CONSEMA/PE) aprovou, em 19 de outubro de 2018, a Resolução CONSEMA nº 
01:2018 (PERNAMBUCO, 2018), definindo quais seriam os critérios adotados para a 
definição das atividades e empreendimentos que são considerados de impacto local 
para fins de licenciamento ambiental:  

 
Art. 2º  

(...) 

§3º Compete ao órgão ambiental estadual o licenciamento ambiental de todo 
e qualquer empreendimento ou atividade localizado em mais de um 
Município. 

 

Como visto, não resta dúvida que compete a CPRH o licenciamento ambiental 
do empreendimento, exigindo, para tanto, os estudos de Avaliação de Impacto 
Ambiental que julgar pertinentes. 

4.2.3 Dos Tipos de Licenças Ambientais 

O Decreto Federal nº 99.274 (BRASIL, 1990b), de 06 de junho de 1990, 
regulamentador da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, estabelece em seu Art. 
19 que cabe ao Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedir 
Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo 
requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, 
observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo; Licença de 
Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as especificações 
constantes do Projeto Executivo aprovado; e Licença de Operação (LO), autorizando, 
após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento 
de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças 
Prévia e de Instalação. 

De forma semelhante, a Resolução CONAMA nº 237:1997 (BRASIL, 1997a) 
prevê em seu Art. 8º, que o Poder Público expedirá Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). 

O Estado de Pernambuco, através da Lei Estadual nº 14.249 
(PERNAMBUCO, 2010c), de 17 de dezembro de 2010, alterada pela Lei nº 14.549 
(PERNAMBUCO, 2011), de 21 de dezembro de 2011, ao tratar sobre o tema, 
estabeleceu os instrumentos de licenciamento ambiental da seguinte forma: 

 
“Art. 8º A Agência, no exercício de sua competência de controle ambiental, 
expedirá os seguintes instrumentos de licenciamento ambiental: 

I - Licença Prévia (LP) - Concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade, aprova sua concepção e localização, 
atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 
implementação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento 
ambiental e demais legislações pertinentes;  
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II - Licença de Instalação (LI) - Autoriza o início da implementação do 
empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes 
dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de 
controle ambiental e demais condicionantes, das quais constituem motivo 
determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - Autoriza o início da atividade, do 
empreendimento ou da pesquisa científica, após a verificação do efetivo 
cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes 
determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças anteriores; 

IV - Autorização Ambiental (AA) - Autoriza, precária e discricionariamente, a 
execução de atividades que possam acarretar alterações ao meio ambiente, 
por curto e certo espaço de tempo, que não impliquem impactos significativos, 
sem prejuízo da exigência de estudos ambientais que se fizerem necessários; 

V - Licença Simplificada (LS) - Concedida para localização, instalação e 
operação de empreendimentos ou atividades de pequeno potencial poluidor 
ou degradador conforme regulamentação; 

VI – Consulta Prévia (CP) - Ato administrativo através do qual o órgão de 
gestão ambiental fornece as orientações iniciais para o empreendedor que 
pretende solicitar o licenciamento ambiental. (Incluído pela Lei nº 14.549, de 
2011) 

Parágrafo único. A Agência também pode submeter a processo simplificado 
o empreendimento situado na mesma área de influência direta, desde que: 
(Redação dada pela Lei nº 14.549, de 2011) 

I – Possua tipologia e porte semelhantes às de outro já licenciado pelo mesmo 
empreendedor; (Incluído pela Lei nº 14.549, de 2011); 

II – Não seja considerado, nos termos desta Lei, como efetiva ou 
potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente; 
(Incluído pela Lei nº 14.549, de 2011); 

III – Adote sistema de gestão ambiental em seu processo operacional; e 
(Incluído pela Lei nº 14.549, de 2011); 

IV – Haja aprovação prévia das medidas mitigadoras e/ou compensatórias dos impactos identificados, 
assim como das ações de controle ambiental propostas para o novo empreendimento. (Incluído pela 
Lei nº 14.549, de 2011).” 

4.2.4 Dos Prazos das Licenças e Autorizações Ambientais 

Conforme dispõe o Art. 13 da já citada Lei de Licenciamento Ambiental, 
compete a CPRH estabelecer os prazos de validade de cada licença ou autorização 
ambiental, devendo, para tanto, observar os limites abaixo escritos: 

 
“Art. 13. A Agência emitirá as licenças e autorizações ambientais 
considerando os seguintes prazos: 

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o 
estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e 
projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior 
a 05 (cinco) anos; 

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, 
o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou 
atividade, não podendo ser superior a 4 (quatro) anos; 

III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os 
planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 01 (um) ano e, no máximo, 
10 (dez) anos; 

IV - O prazo de validade da Licença Simplificada (LS) deverá ser no mínimo 
de 02 (dois) anos e no máximo de 06 (seis) anos; 
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V - O prazo de validade da Autorização Ambiental deverá considerar o 
cronograma de desenvolvimento da atividade, não podendo ultrapassar o 
prazo máximo de 01 (um) ano.” 

 

Vale salientar que o órgão ambiental estadual deverá observar para a emissão 
das respectivas licenças ambientais, não somente os prazos máximos de validade das 
licenças estabelecidos na legislação estadual, mais também os seus prazos mínimos, 
conforme determina o Art. 13 acima citado. 

4.2.5 Dos Procedimentos de Licenciamento Ambiental 

Consoante demonstrar o Art. 9º da Lei Estadual nº 14.249:2010 
(PERNAMBUCO, 2010c), o procedimento de licenciamento ambiental deverá 
obedecer às etapas estabelecidas na lei de licenciamento, iniciando-se, naturalmente, 
com a apresentação do requerimento por parte do empreendedor. 

 
“Art. 9º O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes 
etapas: 

I - Apresentação de requerimento e formulários técnicos de licença ambiental 
pelo empreendedor, acompanhado dos documentos, planos, projetos, e 
estudos ambientais, definidos pela Agência mediante Instrução Normativa; 

II – Elaboração pela Agência, quando couber, dos Termos de Referência para 
a realização de estudos ambientais por parte do empreendedor; 

III - Análise pela Agência dos documentos, planos, projetos e estudos 
ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando 
necessárias; 

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pela Agência, em 
decorrência da análise dos documentos, planos, projetos e estudos 
ambientais apresentados, cujo não atendimento no prazo estipulado 
acarretará o arquivamento do requerimento; 

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 
pertinente; 

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pela Agência, 
decorrentes de audiências públicas, quando necessário, podendo haver 
reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não 
tenham sido satisfatórios; 

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer 
jurídico; 

VIII – Deferimento ou indeferimento do pedido de licenciamento, dando-se a 
devida publicidade. (Redação dada pela Lei nº 14.549, de 2011)  

§1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão, 
serão objeto de publicação resumida no sítio eletrônico da Agência. (Incluído 
pela Lei nº 14.549, de 2011)  

§2º É vedado o acolhimento de requerimento de licença ou autorização 
ambiental com pendências documentais. (Incluído pela Lei nº 14.549, de 
2011).” 
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4.3 DA PROTEÇÃO AO MEIO BIÓTICO 

4.3.1 Da Cobertura Vegetal 

Antes da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a União possuía 
competência privativa para legislar sobre proteção florestal. Com o advento da atual 
Carta Constitucional, o critério foi alterado, impondo-se à União competência para 
legislar sobre normas gerais e não mais de forma exclusiva. 

A Constituição de 1988, em seu Art. 23, VI e VII, estabelece que a proteção 
ao meio ambiente, o combate à poluição e a preservação das florestas e da flora são 
de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
E, no Art. 24, VI, prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
Federal e dos Municípios para legislar sobre florestas. Aos Municípios, nessa matéria, 
cabe suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, conforme dispõe o 
Art. 30, II (MILARÉ, 2001). 

 
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 

VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 

VII - Preservar as florestas, a fauna e a flora; 

(...) 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

VI - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 
e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.” 

 

Mais adiante, o Art. 225, caput, prevê que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida. 

 
“Art. 225. 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. 

§ 1º - 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; 

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; 

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; 
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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 

§ 2º - 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. 

§ 3º - 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. 

§ 4º - 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. 

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 
naturais. 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.” 

 

O §1º, inc. VII, do supracitado artigo, determina que incumbe ao Poder Público 
proteger a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica. 

Conforme pode-se verificar, a Carta Magna, ao tratar da matéria, preferiu 
referir-se à flora, utilizando-se uma única vez da palavra “floresta”, no caso específico 
da competência concorrente. Isto porque a flora, como visto, é coletivo que se refere 
ao conjunto das espécies vegetais do país, incluindo as florestas, cerrados, capoeiras, 
matas ciliares, mangues, restingas, etc (MILARÉ, 2001). 

A Constituição Federal tratou de certas florestas e vegetações de modo 
diferenciado, como é o caso da Mata Atlântica, que foi considerada patrimônio 
Nacional, sendo sua utilização e exploração, condicionada na forma da lei. 

No âmbito estadual, a Lei nº 11.206 (PERNAMBUCO, 1995), de 31 de março 
de 1995, instituiu a Política Florestal do Estado de Pernambuco, disciplinando em seu 
Art. 4º os seguintes objetivos a serem perseguidos: 

 
“I - A proteção da flora e da fauna, dos processos ecológicos essenciais e a 
promoção do manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - O controle da exploração florestal em bases conservacionistas; 

III - A preservação da biodiversidade e a integridade do patrimônio genético 
do Estado; 

IV - A promoção da recuperação de áreas degradadas e a proteção de áreas 
ameaçadas de degradação; 

V - A promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e da 
conscientização pública para a proteção das florestas e demais formas de 
vegetação; 

VI - O desenvolvimento econômico e social visando a melhoria da qualidade 
de vida e a manutenção do equilíbrio ecológico; 

VII - A proteção dos ecossistemas dos biomas, e mananciais com a 
preservação de áreas representativas; 
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VIII - O estímulo ao estudo, à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias 
orientadas para o uso racional e a proteção das florestas e demais formas de 
vegetação.” 

 

Ainda em âmbito infraconstitucional, vale destacar o novo Código Florestal, 
instituído pela Lei Federal nº 12.651 (BRASIL, 2012a), de 25 de maio de 2012, o qual 
constitui-se norma geral que disciplina a preservação e utilização das florestas e 
demais formas de vegetação, por meio de limitações ao uso da terra. Tem como 
alicerce dois instrumentos fundamentais: as Áreas de Preservação Permanente (APP) 
e a Reserva Legal (RL). Ambos os instrumentos existem desde o antigo Código 
Florestal, criado pela Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965 (BRASIL, 1965). 

O Código Florestal estabeleceu no seu Art. 1º-A que: 

 
" Esta Lei 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. 
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012)". 

 

O Art. 225, caput, da Constituição Federal de 1988, aplica-se às florestas, 
dispondo que elas são bens de interesse comum de todos os habitantes do país: 

 
“As florestas são bens ambientais e, portanto, bens de natureza difusa, uma 
vez que o seu titular é o povo. Em decorrência disso, quando situadas em 
espaços e propriedades privadas, devem sofrer limitações pelo fato de o bem 
ambiental a todos pertencer, possibilitando, ainda, a todos uso e gozo 
comum.” (FIORILLO, 2006, p. 103 e 104) 

 

O inciso II do Art. 3º do Código Florestal, dispõe sobre “preservação 
permanente”, definindo-a da seguinte forma: 

 
“Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger 
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.” 

 

O Art. 4º do referido Código considera área de preservação permanente, em 
zonas rurais ou urbanas, para os efeitos legais: 

 
“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: Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 
(cinquenta) metros de largura; 

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; 
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros. 

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; 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - As áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na 
licença ambiental do empreendimento; (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012); 

IV - As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer 
que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 
(Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012); 

V - As encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente 
a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

VI - As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - Os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

IX - No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

X - As áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 
que seja a vegetação; 

XI - Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima 
de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e 
encharcado. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

§ 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. 

§ 2º (Revogado). 

§ 3º (VETADO). 

§ 4º Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 
1 (um) hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos 
incisos II e III do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, 
salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - Sisnama. (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

§ 5º É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que 
trata o inciso V do art. 3º desta Lei, o plantio de culturas temporárias e 
sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no 
período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de 
novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do 
solo e seja protegida a fauna silvestre. 

§ 6º Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, nas 
áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da 
aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que:  

I - Sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de 
recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com 
norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; 

II - Esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão 
de recursos hídricos; 
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III - Seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente; 

IV - O imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR); 

V - Não implique novas supressões de vegetação nativa. (Incluído pela Lei nº 
12.727, de 2012). 

§ 7º (VETADO). 

§ 8º (VETADO). 

§ 9º (VETADO)." 

 

Nas áreas urbanas, assim entendidas as áreas compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos 
respectivos planos e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se 
refere este artigo. Entenda-se, portanto, que o zoneamento de áreas urbanas poderá 
conter normas mais rigorosas que as previstas no Código Florestal, sendo, contudo, 
vedado a aplicação de limites menores do que os previstos na legislação federal. 

O Art. 6º, caput do Código Florestal dispõe: 

 
“Art. 6º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando 
declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as áreas 
cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou 
mais das seguintes finalidades: 

I - Conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de 
terra e de rocha; 

II - Proteger as restingas ou veredas; 

III - Proteger várzeas; 

IV - Abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção; 

V - Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou 
histórico; 

VI - Formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 

VII - Assegurar condições de bem-estar público; 

VIII - Auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades 
militares; 

IX - Proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. 
(Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).” 

 

O doutrinador Milaré (2001) comenta que vegetação de preservação 
permanente, é aquela que, por sua função ambiental, não pode ser suprimida. A 
hipótese excepcional de supressão encontra-se regulamentada no Código Florestal. 

Sirvinskas (2007) afirma que as APPs, além de proteger as águas e o solo, 
visa proteger qualquer tipo de vegetação nas propriedades privadas ou públicas onde 
seus proprietários têm por obrigação preservar as áreas e repará-las em caso de 
destruição. 

A Lei Estadual nº 11.206 (PERNAMBUCO, 1995), de 31 de março de 1995, 
no mesmo sentido disposto na legislação federal, considerou de preservação 
permanente, as áreas florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

• Ao longo dos rios e demais cursos d’água, ao redor das 
lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou 
artificiais; 
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• Nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os 
olhos d’água, seja qual for sua situação topográfica; 

• No topo de morros, montes e montanhas; 

• Nas encostas ou partes destas; 

• Em altitudes superiores a 1.100 metros; 

• Nos manguezais, em toda a sua extensão; 

• Nas restingas, em faixa mínima de 300 metros da linha de 
preamar máxima; 

• Nas águas estuarinas que ficam sob regime de maré; e 

• Na borda de tabuleiros ou chapadas (Art. 9º, incisos I a X); 
além de outros que poderão ser criados por ato específico 
do Poder Público com base no Art. 10 da supracitada lei 
estadual. 

 
“Art. 7º (...) 

XX - Preservação permanente - aquelas áreas florestais que devem ser 
mantidas intactas, salvo exceções legais; 

Art. 9º. Consideram-se de preservação permanente, para efeito desta Lei, as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

I - Ao longo dos rios e demais cursos d'água; 

II - Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

III - Nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os olhos d'água, 
seja qual for sua situação topográfica; 

IV - No topo de morros, montes e montanhas; 

V - Nas encostas ou partes destas; 

VI - Em altitudes superiores a 1.100 (um mil e cem) metros; (Redação alterada 
pelo art. 1° da Lei n° 15.621, de 16 de outubro de 2015.); 

VII - Nos manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - Nas restingas, em faixa mínima de 300 (trezentos) metros da linha de 
preamar máxima; 

IX - Nas águas estuarinas que ficam sob regime de maré; e 

X - Nas bordas de tabuleiros ou chapadas. 

§ 1º Os índices a serem observados, para cada alínea indicada neste artigo 
serão estabelecidos por decreto regulamentar, ouvido o Conselho Estadual 
do Meio Ambiente - CONSEMA, atendidas as peculiaridades regionais e 
locais, identificadas mediante estudos técnicos, considerando todos os 
fatores ambientais, compreendidos, bem como as condições da dinâmica 
sócio-econômica abrangida. 

§ 2º No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas 
e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o 
disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo. 

§ 3º O parcelamento do solo em áreas revestidas, total ou parcialmente, por 
vegetação de porte arbórea, deverá ser licenciado pelo órgão competente do 
Estado. 

§ 4º As disposições regulamentares do Estado, referidas no § 1º, 
prevalecerão na hipótese de as prescrições dos respectivos planos diretores 
e leis de uso do solo contrariarem os interesses ambientais regionais, 
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devidamente apreciados pelo CONSEMA, bem como no caso de ausência 
daqueles instrumentos de ordenação municipal.” 

 

Conforme dispõe os parágrafos 1º, 2º e 4º, do supracitado artigo, nas áreas 
urbanas, compreendendo-se nestas as regiões metropolitanas, observar-se-á o 
disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, desde que não 
contrariem as disposições regulamentares estabelecidas por decreto estadual, ouvido 
o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). 

A Lei Estadual trouxe procedimento específico para a supressão da vegetação 
de preservação permanente, que deverá ser precedida de lei específica, exceto nos 
casos de baixo impacto; elaboração de Estudos Ambientais definidos e aprovados 
pelo órgão ambiental competente; e compensação com a preservação ou recuperação 
de ecossistema semelhante, no mínimo correspondente à área degradada, conforme 
dispõe o Art. 8º da Lei nº 11.206:95 (PERNAMBUCO, 1995): 

 
Art. 8º 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. 
(Redação alterada pelo art. 1° da Lei n° 15.652 (PERNAMBUCO, 2015b), de 
24 de novembro de 2015.) 

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

I - Lei específica, salvo nos casos de baixo impacto ambiental. (Redação 
alterada pelo art. 1° da Lei n° 15.652, de 24 de novembro de 2015.); 

II - Estudos ambientais cabíveis, definidos e aprovados pelo órgão ambiental 
competente no âmbito do licenciamento ambiental. (Redação alterada pelo 
art. 1° da Lei n° 15.652, de 24 de novembro de 2015.). 

§ 2º A supressão da vegetação de que trata este artigo deverá, 
preferencialmente, ser compensada com a preservação ou recuperação de 
ecossistema semelhante, sendo no mínimo correspondente à área 
degradada, e que garanta a evolução e a ocorrência dos processos 
ecológicos, anteriormente à conclusão da obra. (Redação alterada pelo art. 
1° da Lei n° 15.652, de 24 de novembro de 2015.) 

§ 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: (Acrescido pelo art. 1° da Lei n° 15.652, 
de 24 de novembro de 2015.) 

a) Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA); (Acrescida pelo art. 1° da Lei n° 15.652, de 24 de novembro de 
2015.); 

b) Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA); (Acrescida pelo art. 1° da Lei n° 
15.652, de 24 de novembro de 2015.); 

c) Relatório Ambiental Preliminar (RAP); (Acrescida pelo art. 1° da Lei n° 
15.652, de 24 de novembro de 2015.); 

d) Relatório Ambiental Simplificado (RAS); (Acrescida pelo art. 1° da Lei n° 
15.652, de 24 de novembro de 2015.); 

e) Análise Preliminar de Risco (APR); (Acrescida pelo art. 1° da Lei n° 15.652, 
de 24 de novembro de 2015.); 

f) Outros previstos na legislação ambiental. (Acrescida pelo art. 1° da Lei n° 
15.652, de 24 de novembro de 2015.). 

§ 4º Os critérios para escolha dos estudos a que se refere o § 3º serão objeto 
de Resolução Consema. (Acrescido pelo art. 1° da Lei n° 15.652, de 24 de 
novembro de 2015.) 
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Desta forma, percebe-se que o legislador estadual optou por adotar 
procedimento específico para casos de supressão da vegetação permanente que 
deverá, necessariamente, ser observada pelo empreendedor. 

Já o conceito normativo de reserva legal, é dado pelo Art. 3º, inciso III, da Lei 
nº 12.651:2012 (BRASIL, 2012), como sendo uma área localizada no interior de uma 
propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do Art. 12º do referido código 
florestal, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos 
recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 
abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. 

A Reserva Legal, segundo Antunes (2019), não se confunde com as áreas de 
preservação permanente, todavia a Lei nº 12.651/2012 flexibilizou a possibilidade de 
realizar o cômputo das APPs no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel. 
Contudo, deve-se observar as seguintes condições: 

 
a) Não sejam convertidas novas áreas para o uso alternativo do solo; 

b) A área a ser computada esteja conservada ou em processo de 
recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual 
integrante do Sisnama; e 

c) O proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). 

 

Conforme o estabelecido no Art. 18 da Lei Federal nº 12.651:2012 (BRASIL, 
2012), “a área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente 
por meio de inscrição no CAR de que trata o Art. 29, sendo vedada a alteração de sua 
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com 
as exceções previstas nesta Lei”. 

O Estado de Pernambuco, através da Lei nº 11.206/95, dedicou um capítulo 
exclusivo para tratar sobre a reserva legal (Capítulo VI) tratando, inclusive de reserva 
legal para empreendimentos em área rurais. 

 

“Art. 27. Constitui Reserva Legal a área de no mínimo 20% (vinte por cento) 
de cada propriedade devidamente registrada da inscrição de matrícula do 
imóvel, onde o proprietário rural fica obrigado a preservar ou recuperar a 
floresta nativa através do florestamento e/ou reflorestamento, sendo passível 
ao regime de manejo sustentado 

§ 1º Os empreendimentos detentores de concessão, permissão ou 
autorização para exploração de energia eólica e/ou solar, nas quais 
funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou 
sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica, 
não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal; (Acrescido pelo art. 1º da 
Lei nº 17.041, de 11 de setembro de 2020.) 

§ 2º A Dispensa de reserva legal de que trata o § 1º deste Art. 27, se dará no 
curso do licenciamento ambiental, mediante obrigação do Estado de 
Pernambuco de criação de unidade de conservação do grupo de proteção 
integral, ampliação de área ou recuperação de vegetação em unidade de 
conservação de tal categoria de manejo; (Acrescido pelo art. 1º da Lei nº 
17.041, de 11 de setembro de 2020.) 

§ 3º As ações previstas no § 2º deverão se dar em conjunto com a 
regularização fundiária das áreas por ela afetadas, caso não sejam de 
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domínio público; (Acrescido pelo art. 1º da Lei nº 17.041, de 11 de setembro 
de 2020.) 

§ 4º A obrigação mencionada no § 2º deste artigo 27 deverá obedecer à 
proporção de no mínimo a área equivalente àquela da reserva legal 
dispensada, em área que abrigue o mesmo bioma predominante daquela do 
empreendimento e deverá ser localizada preferencialmente na mesma bacia 
hidrográfica; (Acrescido pelo art. 1º da Lei nº 17.041, de 11 de setembro de 
2020.)  

§ 5º O cumprimento da obrigação do Estado de Pernambuco definida no § 2º 
se dará na forma do regulamento. (Acrescido pelo art. 1º da Lei nº 17.041, de 
11 de setembro de 2020.)” 

 

Desta forma, o empreendimento objeto de estudo está dispensado de 
constituir reserva legal. 

4.3.2 Da Caatinga 

Conforme o estudo, a vegetação predominante na área pertence ao bioma da 
Caatinga. 

No que concerne ao bioma Caatinga, embora pertencente ao território 
brasileiro, não foi contemplado pelo dispositivo constitucional enquanto patrimônio 
nacional. A inclusão do Bioma Caatinga e Cerrado é objeto de uma Proposta de 
Emenda à Constituição Federal - PEC nº 504:2010 (BRASIL, 2010d), ainda em trâmite 
no Congresso Nacional. 

Há de se reconhecer que o bioma Caatinga ainda carece de marcos 
regulatórios para garantir a sua conservação. 

O Estado de Pernambuco por sua vez, através da Emenda Constitucional nº 
37 (PERNAMBUCO, 2013), de 16 de janeiro de 2013, promoveu alteração em sua 
Constituição Estadual para ressaltar a necessidade de proteção da Caatinga em todo 
o seu território: 

 
“Art. 210. O Plano Estadual de Meio Ambiente, a ser disciplinado por lei, será 
o instrumento de implementação da política estadual e preverá a adoção de 
medidas indispensáveis à utilização racional da natureza e redução da 
poluição resultante das atividades humanas, inclusive visando a: 

I - Proteger as praias marítimas e fluviais, as zonas estuarinas e manguezais, 
as matas de restinga, de caatinga e os resquícios da mata atlântica e a 
realização de estudos de balneabilidade, com ampla divulgação para a 
comunidade. (Redação alterada pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 37, 
de 16 de dezembro de 2013.); 

II - Proteger os rios, correntes de águas, lagos, lagoas e espécies neles 
existentes, sobretudo para coibir o despejo de caldas e vinhotos das usinas 
de açúcar e destilarias de álcool, bem como de resíduos ou dejectos, 
suscetíveis de torná-los impróprios, ainda que temporariamente, para o 
consumo e a utilização normais ou para a sobrevivência da flora e da fauna; 

III - Preservar a fauna silvestre que habita os ecossistemas transformados e 
as áreas rurais e urbanas, proibindo a sua caça, captura e a destruição de 
seus locais de reprodução; 

IV - Limitar a exploração econômica dos recursos pesqueiros, exigindo a 
instalação de criadouros artificiais, sempre que essas atividades ameacem 
exceder os limites estabelecidos pelos órgãos governamentais competentes; 

V - Proibir os remédios e agrotóxicos cujo uso comprometa o meio ambiente. 
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§ 1º Os recursos necessários à execução do Plano Estadual de Meio 
Ambiente ficarão assegurados em dotação orçamentária do Estado. 

§ 2º O Estado e os Municípios estabelecerão programas conjuntos, visando 
ao tratamento dos despejos urbanos e industriais e de resíduos sólidos, à 
proteção e a utilização racional da água, assim como ao combate às 
inundações, à erosão e à seca.” 

 

Além de trazer a proteção da caatinga para um patamar constitucional, o 
Estado de Pernambuco, entendendo a necessidade de se promover a proteção da 
biodiversidade deste bioma, promulgou atos normativos no intuito de reconhecer a 
importância da Caatinga (Quadro 2). 

Quadro 2 - Legislação estadual referentes a Caatinga 

Decreto nº 27.934, de 18 de maio de 
2005. 

Cria o Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da 
Caatinga no Estado de Pernambuco – CRBCAA/PE, e dá 
outras providências (PERNAMBUCO, 2005a). 

Lei nº 13.287, de 5 de setembro de 
2007 

Dispõe sobre o plantio, o manejo e as vedações de uso 
exploratório mercantilista, nos casos que menciona, da 
flora oriunda do bioma Caatinga, da Mata Atlântica e dos 
Manguezais, no Estado de Pernambuco, como contributo à 
prevenção do aquecimento global, e determina 
providências pertinentes (PERNAMBUCO, 2007a). 

Decreto nº 35.386, de 03 de agosto de 
2010 

Institui o Fórum Pernambucano de Combate à 
Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, e dá outras 
providências (PERNAMBUCO, 2010a). 

Lei nº 15.809, de 17 de maio de 2016 Institui a Política Estadual de Pagamento por Serviços 
Ambientais, cria o Programa Estadual de Pagamento por 
Serviços Ambientais e o Fundo Estadual de Pagamento por 
Serviços Ambientais (PERNAMBUCO, 2016). 

Decreto nº 45.163, de 23 de outubro de 
2017. 

Regulamenta o Fundo Estadual de Pagamento por 
Serviços Ambientais - FEPSA, instituído na Lei nº 15.809, 
de 17 de maio de 2016 (PERNAMBUCO, 2017a). 

Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 
2017. 

Cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas 
Comemorativas do Estado de Pernambuco, define, fixa 
critérios e consolida as Leis que instituíram Eventos e 
Datas Comemorativas Estaduais (PERNAMBUCO, 
2017b). 

Decreto nº 46.857, de 7 de dezembro 
de 2018. 

Institui Comissão Estadual para o desenvolvimento do 
Plano de Agroecologia e Produção Orgânica do Estado de 
Pernambuco, no âmbito da Secretaria de Agricultura e 
Reforma Agrária (PERNAMBUCO, 2018a). 

Fonte: Engea (2021). 

Vale destacar que recentemente a CPRH, através da Instrução Normativa n° 
007:2021 (PERNAMBUCO, 2021b), normatizou a Reposição Florestal Obrigatória nos 
casos de supressão de vegetação nativa do bioma Caatinga, estabelecendo que: 

 
“Art. 2º Para o cumprimento da RFO no bioma Caatinga, a pessoa física ou 
jurídica pode optar, isoladamente ou em conjunto, por quaisquer das 
seguintes modalidades: 

I – Reposição por plantio de mudas de espécies nativas; 

II – Reposição por adensamento e ou enriquecimento com espécies nativas; 

III – Reposição por condução da regeneração natural; 

IV - Reposição por outra técnica de restauração florestal não citada nos 
incisos I, II e III; 
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V – Reposição por destinação de área para conservação; e 

VI – Reposição por destinação de área para regularização fundiária em 
unidade de conservação.” 

 

A supressão de vegetação desse bioma será permitida mediante autorização 
do órgão ambiental competente, nos termos da Lei Estadual nº 14.249:2010 
(PERNAMBUCO, 2010c). 

4.3.3 Da Fauna 

Fauna é entendida originalmente como o conjunto dos animais que vivem 
numa determinada região, ambiente ou período geológico (MILARÉ, 2001). 

A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 23, inciso VII estabelece que a 
preservação da fauna, juntamente com a flora, é competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. E, no Art. 24, inciso VI, prevê a 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar 
sobre caça, pesca e fauna. 

Mais adiante, o Art. 225, caput, §1º, VII, inclui a proteção à fauna, como meio 
de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado, estando vedadas, 
na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoque a 
extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. 

Da legislação infraconstitucional, vale mencionar a Lei Federal nº 5.197 
(BRASIL, 1967a), de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna 
(Código de Caça). 

O Art. 1º da Lei Federal nº 5.197/67 (BRASIL, 1967a) determina que: 

 
"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." 

 

A caça amadora ou esportiva pode ou não ser autorizada, se peculiaridades 
regionais comportarem seu exercício, conforme dispõe o § 1º do Art. 1º da supracitada 
lei. Já a caça profissional está proibida, por força do disposto no Art. 2º. 

É proibido, também, o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos 
e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanha, excetuados 
os provenientes de criadouros devidamente legalizados, nos termos do § 1º do Art. 3º 
do “Código de Caça”. 

Em 1990, surgiu o Decreto Federal nº 98.914:1990 (BRASIL, 1990a), criando 
as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), que em 1996 foi substituído 
pelo Decreto Federal nº 1.922 (BRASIL 1996a), de 5 de junho de 1996. 

Em 2000, com a publicação da Lei nº 9.985 (BRASIL, 2000a) que institui o 
Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), as RPPN passaram a ser uma 
das categorias de unidade de conservação do grupo de uso sustentável. 
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Com a publicação da Lei do SNUC foi, posteriormente, publicada Instrução 
Normativa do IBAMA nº 62:2005 (IBAMA, 2005), com o intuito de adequar os 
procedimentos de criação com relação à referida Lei. Paralelamente a isso, em função 
da necessidade de adequar os procedimentos de criação e gestão da categoria com 
relação à Lei do SNUC, foi publicado no dia 05 de abril de 2006 o Decreto nº 5.746 
(BRASIL, 2006a), que atualmente regulamenta as RPPN, sendo, portanto, a primeira 
categoria de unidade de conservação com decreto específico que a regulamenta, 
após a publicação do SNUC. 

Por sua vez, o Decreto Federal nº 4.339:2002 (BRASIL, 2002a), de 22 de 
agosto de 2002, que institui os princípios e diretrizes da Política Nacional da 
Biodiversidade, incorpora os princípios da Convenção sobre Diversidade Biológica, 
determinando, como objetivo específico para a conservação de ecossistemas, a 
promoção da prevenção, erradicação e controle de espécies exóticas invasoras que 
possam afetar a biodiversidade. 

No Estado de Pernambuco, a Lei nº 11.206:1995 (PERNAMBUCO, 1995), 
trouxe um capítulo específico sobre a fauna silvestre estabelecendo que os animais 
que vivem naturalmente fora de cativeiro, são propriedades do Estado de 
Pernambuco, sendo proibida a sua utilização, perseguição, mutilação, destruição caça 
ou apanha. 

 
“Art. 30. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase de 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, 
mutilação, destruição caça ou apanha.” 

 

Ressalte-se, por fim, que a Instrução Normativa CPRH nº 7, de 28 de 
dezembro de 2018, estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo 
de fauna silvestre em decorrência de empreendimentos e atividades consideradas 
efetiva ou potencialmente causadoras de impactos, sujeitos ao licenciamento 
ambiental perante à CPRH. 

4.4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A Lei Federal nº 9.985 (BRASIL, 2000a), de 18 de julho de 2000, como visto, 
instituiu o SNUC, dispondo sobre os tipos de unidades de conservação, forma de 
criação, implantação e gestão das mesmas. 

A referida lei dividiu as unidades de conservação em dois grandes grupos: as 
Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável.  

As Unidades de Conservação de Proteção Integral têm como objetivo 
“preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 
naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei” (Art 7º, § 1º). Onde “uso indireto” 
é “aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais” 
(Art. 2º, inciso IX).  

A criação de uma unidade de conservação é realizada por ato do Poder 
Público, devendo ser precedida de estudos técnicos e, na maioria das vezes, de 
consulta pública. 
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O Art. 22 § 5° disciplina que as unidades de conservação de uso sustentável 
podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de proteção 
integral, através de instrumento normativo de mesmo nível hierárquico que criou a 
unidade. 

O § 6º do artigo supracitado dispõe que a ampliação dos limites da unidade 
de conservação, sem modificação dos seus limites originais, exceto pelo acréscimo 
proposto, poderá ser realizada por ato normativo do mesmo nível hierárquico. 

O Art. 36 da Lei nº 9.985:2000 (BRASIL, 2000a), por sua vez, disciplina o 
instrumento da Compensação Ambiental que se encontra regulamentado pelo Decreto 
nº 4.340 (BRASIL, 2002b), de 22 de agosto 2002, alterado pelo Decreto nº 6.848 
(BRASIL, 2009a), de 14 de maio 2009, senão vejamos:  

 
“Lei n° 9.985/2000.  

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 
competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório (EIA/RIMA), o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e 
manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei. 

§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 
finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos 
para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão 
ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado 
pelo empreendimento. 

§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de 
conservação a serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas 
no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada 
a criação de novas unidades de conservação.  

§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou 
sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste 
artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável 
por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao 
Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da 
compensação definida neste artigo”. 

 

A Compensação Ambiental foi instituída no direito pátrio com o objetivo de 
contrabalançar os impactos não mitigáveis ocorridos quando da implantação de 
empreendimentos, e identificados no processo de licenciamento ambiental. Os 
recursos são destinados à implantação e regularização fundiária de unidades de 
conservação, sejam elas federal, estaduais ou municipais.  

As medidas compensatórias foram inicialmente previstas em 1987 pela 
Resolução CONAMA nº 010:1987 (BRASIL, 1987c). 

Esta Resolução foi modificada em 18 de abril de 1996 pela Resolução 
CONAMA nº 002:1996 (BRASIL, 1996b). Entre as principais modificações, destaca-
se o fato de que a unidade a ser implantada deverá ser de domínio público e uso 
indireto, “preferencialmente” – e não exclusivamente – uma Estação Ecológica (Art. 
1º): 

 
“Art. 1º Para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela 
destruição de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de 
empreendimentos de relevante impacto ambiental, assim considerado pelo 
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órgão ambiental competente com fundamento do EIA/RIMA, terá como um 
dos requisitos a serem atendidos pela entidade licenciada, a implantação de 
uma unidade de conservação de domínio público e uso indireto, 
preferencialmente uma Estação Ecológica, a critério do órgão licenciador, 
ouvido o empreendedor”. 

 

Com o advento da Lei nº 9.985:2000 (BRASIL, 2000a), de 18 de julho de 2000, 
que instituiu o SNUC, a compensação passou a ser obrigatória para empreendimentos 
causadores de significativo impacto ambiental, obrigando o empreendedor a apoiar a 
implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral 
(Art. 36), e não mais apenas Estações Ecológicas.  

O Decreto nº 4.340:2002 (BRASIL, 2002b), sancionado em 22 de agosto de 
2002, veio a regulamentar vários artigos da Lei nº 9.985, entre eles o artigo específico 
sobre compensação ambiental. Este Decreto determina, em seu Capítulo VIII, os 
principais fundamentos da compensação ambiental, quais sejam: 

O órgão ambiental licenciador fixará a compensação a partir do 
grau de impacto; e 

O grau de impacto deverá ser determinado a partir dos estudos 
ambientais realizados quando do processo de licenciamento, 
considerando-se os impactos negativos, não mitigáveis e 
passíveis de riscos que possam comprometer a qualidade de 
vida de uma região ou causar danos aos recursos naturais. 

Importa destacar que o Art. 41 da Lei nº 9.985:2000 (BRASIL, 2000a), trouxe 
ao direito Brasileiro as áreas denominadas de Reserva da Biosfera, que é um modelo 
internacional de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, 
com os objetivos básicos de preservar a diversidade biológica, incentivar atividades 
de pesquisa, educação ambiental e desenvolvimento sustentável, bem como melhorar 
a qualidade de vida das populações. 

Segundo Trennepohl (2019), a Reserva da Biosfera é constituída por uma ou 
várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem 
em dano para as áreas-núcleo, as quais estão destinadas à proteção integral da 
natureza. São constituídas, também, por uma ou várias zonas de transição, onde o 
processo de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos 
de modo participativo e em bases sustentáveis. 

Essas áreas podem ser constituídas por áreas de domínio público ou privado 
e podem ser integradas por unidades de conservação já criadas pelo Poder Público. 

O Estado de Pernambuco, por sua vez, através da Lei Estadual nº 
13.787:2009 (PERNAMBUCO, 2009b), institui o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação da Natureza (SEUC), o qual estabelece critérios e normas para a 
criação, implantação e gestão das unidades que o constituem, além de dispor sobre 
o apoio e incentivo ao Sistema, bem como sobre as infrações cometidas em seu 
âmbito e as respectivas penalidades. 

Nos mesmos moldes da legislação federal, o SEUC estabelece duas 
categorias de unidades de conservação:  
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“Art. 7º As unidades de conservação integrantes do Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação (SEUC) dividem-se em dois grupos, com 
características específicas: 

I - Unidade de Proteção Integral; 

II - Unidade de Uso Sustentável.” 

 

Destaque-se que no Sistema Estadual de Unidades de Conservação da 
Natureza foi criada uma nova categoria de unidade de uso sustentável, qual seja, a 
Reserva de Floresta Urbana – FURB. (Art. 14). 

Já o CONAMA, por meio da Resolução nº 428:2010 (BRASIL, 2010), 
disciplinou o licenciamento ambiental de empreendimentos que afetem as Unidades 
de Conservação específicas ou suas zonas de amortecimento. 

 
“Art. 5º Nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos não 
sujeitos a EIA/RIMA o órgão ambiental licenciador deverá dar ciência ao 
órgão responsável pela administração da UC, quando o empreendimento: 

I – Puder causar impacto direto em UC; 

II – Estiver localizado na sua ZA; 

III – Estiver localizado no limite de até 2 mil metros da UC, cuja ZA não tenha 
sido estabelecida no prazo de até 5 anos a partir da data da publicação da 
Resolução nº 473, de 11 de dezembro de 2015. (redação dada pela 
Resolução nº 473/2015). 

§ 1º Os órgãos licenciadores deverão disponibilizar na rede mundial de 
computadores as informações sobre os processos de licenciamento em 
curso. 

§ 2º Nos casos das Áreas Urbanas Consolidadas, das APAs e RPPNs, não 
se aplicará o disposto no inciso III. 

§ 3º Nos casos de RPPN, o órgão licenciador deverá dar ciência ao órgão 
responsável pela sua criação e ao proprietário.” 

 

O empreendimento em estudo não está inserido em Unidade de Conservação, 
sendo a mais próxima a RVS Serra do Giz com distância de 24,03 km. O Corredor 
Ecológico da Caatinga, criado através da Portaria MMA nº 131, de 28 de abril de 2006, 
dista aproximadamente 70 km do empreendimento. 

4.5 RECURSOS HÍDRICOS 

A Constituição Federal de 1988 prevê no Art. 21, inciso XIX, o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Já a Lei Federal nº 9.433 (BRASIL, 
1997c), de 08 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Por sua vez, a Lei Estadual nº 12.984:2005 (PERNAMBUCO, 2005e), que 
revogou a Lei Estadual nº 11.426:1997 (PERNAMBUCO, 1997), disciplina a Política 
Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, no âmbito do Estado de Pernambuco. 

Conforme estabelece o Art. 2º da Lei Estadual nº 12.984:2005 
(PERNAMBUCO, 2005e), a Política Estadual de Recursos Hídricos baseia-se nos 
seguintes fundamentos: 
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I - A água é um bem de domínio público; 

II - A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, social e 
ambiental; 

III - Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 
consumo humano e a dessedentação de animais; 

IV - A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das 
águas; 

V - A bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 
Estadual de Recursos Hídricos e para atuação do Sistema Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI - A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 
participação do Poder Público, dos usuários e das organizações da sociedade 
civil, considerando os aspectos quantitativo e qualitativo das fases meteórica, 
superficial e subterrânea do ciclo hidrológico; 

VII - A acesso aos recursos hídricos é um direito de todos; 

VIII - A compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o 
desenvolvimento regional e local, bem como com a proteção ambiental;  

IX - A prevenção e a defesa em face dos eventos hidrológicos críticos de 
origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais; e  

X - A integração das ações estaduais, bem como a articulação com os 
municípios e a União, com vistas à associação de suas iniciativas no 
planejamento dos usos das águas. 

 

O princípio norteador da política de recursos hídricos é o reconhecimento do 
valor econômico da água face à condição de recurso natural limitado. A política de 
gestão dos recursos hídricos deve ter como unidade territorial a bacia hidrográfica, 
para aplicação de seus diversos instrumentos (BRASIL, 1997c). 

Importante iniciativa foi a sanção da Lei Estadual nº 15.809 (PERNAMBUCO, 
2016), de 17 de maio de 2016, a qual instituiu a Política Estadual de Pagamento por 
Serviços Ambientais, criou o Programa Estadual de Pagamento por Serviços 
Ambientais e o Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais. 

Conforme estabelece o Art. 12 da referida lei estadual, foi criado o 
“Subprograma PSA Água” com objetivo de fomentar as ações de pagamento por 
serviços ambientais, que reconhecidamente impliquem o incremento da oferta de 
serviços ambientais hídricos com a consequente melhoria da qualidade e 
regularização de vazão dos cursos hídricos. 

4.6 MINERAÇÃO 

A propriedade dos minérios, bem como a pesquisa e a exploração dos 
mesmos, são bens e competência da União, respectivamente, garantidos pela 
Constituição Federal de 1988 em seus Arts. 20, IX e 176, § 1º, cabendo à União 
conceder ou autorizar a prática da exploração mesmo que em propriedade particular. 

Infraconstitucionalmente, é garantido ao indivíduo, qualquer pessoa física ou 
jurídica, o direito de pesquisa e exploração dos recursos minerais, desde que, em 
regra, apresentado um requerimento. 

Cumpre ressaltar que o direito é garantido àquele que primeiro apresentar o 
requerimento à autoridade concedente, conforme regulamentado pelo Decreto-Lei nº 
227:67 (Código de Mineração) (BRASIL, 1967b). 
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Nesse sentido, Constituição Federal de 1988 é clara ao explicar que nem 
sempre o proprietário do solo é detentor do direito de pesquisa e exploração. Ao 
contrário disso, o proprietário do solo pode ser obrigado a autorizar o uso do solo para 
que outros venham explorá-lo, existindo, assim, uma limitação no direito de 
propriedade. 

Por sua vez, superficiário (como é chamado o proprietário do solo) fará jus ao 
recebimento de indenização pelos prejuízos causados pelos trabalhos de lavra e 
recebimento de renda mensal pela ocupação da área. 

A atividade de mineração, pela própria natureza, causa uma série de impactos 
ao local onde é desenvolvida. Esses impactos diversas vezes atrapalham ou até 
mesmo inviabilizam a coexistência das atividades minerárias com outros 
empreendimentos. 

Nos casos em que ocorre esta falta de compatibilidade de atividades, o Código 
de Mineração previu a hipótese de bloqueio minerário, o qual pode ser utilizado 
sempre que uma atividade minerária comprometer interesses que superem a utilidade 
da exploração industrial de determinada substância. 

Salienta-se que o bloqueio poderá ser claramente utilizado para a proteção de 
atividades que, assim como a minerária, sejam legalmente classificadas como de 
utilidade pública. 

Assim, o bloqueio minerário é um instrumento muito benéfico para harmonizar 
a atividade minerária, com outros interesses igualmente relevantes que possam ser 
prejudicados pelo seu desenvolvimento em determinada localidade. 

4.7 RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS - LEI FEDERAL Nº 9.605:1998  

❖ Responsabilidade Civil por Dano Ambiental 

A responsabilidade civil ambiental é decorrência do disposto no Art. 225, § 3° 
da Constituição Federal segundo o qual “as condutas e atividades consideradas 
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados”. 

Nos termos Art. 14, § 1° da Lei Federal 6.938:81 (BRASIL, 1981a) dispõe que: 

 
“É o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade”. 

 

De acordo com esse dispositivo, pode-se concluir que a Lei da Política 
Nacional de Meio Ambiente consagrou a responsabilidade civil objetiva, sendo, assim, 
recepcionada pelo atual ordenamento jurídico, não havendo relevância, portanto, a 
atribuição de culpa ou dolo ao agente poluidor como pressuposto do dever de 
indenizar. 

❖ Responsabilidade Administrativa por Dano Ambiental 
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A responsabilidade administrativa está prevista no Art. 70 da Lei Federal nº 
9.605 (BRASIL, 1998a), de 12 de fevereiro de 1998, regulamentada, no âmbito 
federal, pelo Decreto Federal nº 6.514 de 22 de julho de 2008 e significa toda ação ou 
omissão que desrespeite normas jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente. 

❖ Responsabilidade Penal por Dano Ambiental 

Com o objetivo de regulamentar o referido Art. 225 da Constituição Federal de 
1988 (BRASIL, 1988), entrou em vigor, nos seus aspectos penais, a partir de 30 de 
março de 1998, a Lei Federal nº 9.605/98 (BRASIL, 1998a), conhecida como a Lei de 
Crimes Ambientais. 

No Estado de Pernambuco é importante ressaltar que a Lei nº 14.249:2010 
(PERNAMBUCO, 2010c), estabelece que os estudos ambientais deverão ser 
realizados por profissionais habilitados, sendo estes responsáveis pelas informações 
apresentadas. 

 
“Art. 10. Os estudos necessários ao processo de licenciamento deverão ser 
realizados por profissionais legalmente habilitados, às expensas do 
empreendedor. 

Parágrafo único. O empreendedor e os profissionais que subscrevem os 
estudos previstos no caput deste artigo serão responsáveis pelas 
informações apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e 
penais.” 

4.8 PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL 

A Constituição Federal protegeu os bens arqueológicos e históricos, 
estabeleceu no Art. 216 que os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referências à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, constituem 
patrimônio cultural brasileiro. 

Ademais, o próprio dispositivo inclui como patrimônio: as formas de 
expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e 
tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagísticos, artísticos, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico. 

Desta forma, o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá 
e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, através de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, bem como por outras formas de acautelamento e 
preservação, conforme dicção do § 1º do Art. 216 da Constituição Federal. 

 
“Art. 216: Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - As formas de expressão; 

II - Os modos de criar, fazer e viver; 

III - As criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
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IV - As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 

V - Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, 
vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 
acautelamento e preservação.” 

 

O constituinte, ainda, assegurou que o Estado garantirá a todos o pleno 
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 
incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, nos preceitos do 
Art. 215 da Constituição Federal. 

Importante destacar que o constituinte no Art. 23, inciso III, estabeleceu à 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na 
proteção dos documentos, das obras e outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. 

Em sintonia com o legislador constitucional, a Lei Federal nº 3.924 (BRASIL, 
1961), de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, 
determinou que independente da natureza, todos os monumentos e os elementos que 
neles se encontram, que existirem no território nacional, ficarão sob a guarda e 
proteção do poder público, nos termos do Art. 1º. 

Tal norma legal considera como monumento arqueológico ou pré-histórico: as 
jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade que representem testemunhos de 
cultura dos paleomeríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, 
poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estereais e quaisquer outras não especificadas, 
mas de significado idêntico a juízo da autoridade competente; os sítios nos quais se 
encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleomeríndios tais como grutas, 
lapas e abrigo sob a rocha; os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou 
locais de pouso prolongado ou de aldeiamento, “estações” e “cerâmicos”, nos quais 
se encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou paleoetnográfico; as 
inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros 
vestígios de atividades de paleoameríndios (BRASIL, 1961). 

Nota-se que a norma infraconstitucional, já determinou a necessidade prévia 
de uma pesquisa na hipótese de intervenção em monumentos, conforme o Art. 3º: 

 
“Art 3º São proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento 
econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas 
arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, 
concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem assim dos sítios, inscrições e 
objetos enumerados nas alíneas b, c e d do artigo anterior, antes de serem 
devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e não 
caducas.” 

 

O Art. 5º da supracitada lei considera crime contra o Patrimônio Nacional, 
punível de acordo com a legislação penal, qualquer ato que importe na destruição ou 
mutilação dos monumentos. 
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“Art. 5º Qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos 
monumentos a que se refere o art. 2º desta lei, será considerado crime contra 
o Patrimônio Nacional e, como tal, punível de acordo com o disposto nas leis 
penais.” 

 

O patrimônio histórico e artístico nacional, também é protegido pelo Decreto-
Lei Federal nº 25 (BRASIL, 1937), de 30 de novembro de 1937, que prevê o 
procedimento para o tombamento dos bens culturais nacionais, estaduais e 
municipais. Destacamos o art. 17, que prevê que as coisas tombadas não poderão 
ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem reparadas, pintadas ou restauradas sem 
prévia anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
(BRASIL, 1937). 

No estado de Pernambuco o tombamento de bens é regido pela Lei Estadual 
nº 7.970, de 18 de setembro de 1979, e o Decreto Estadual n.º 6.239 (PERNAMBUCO, 
1980), de 11 de janeiro de 1980. 

Conforme preceitua o Art. 8º da Lei Estadual nº 7.970/1979, é de competência 
do Conselho Estadual de Cultura a supervisão e fiscalização dos bens tombados. 

 
Art. 8º Compete ao Conselho Estadual de Cultura, além das atribuições que 
foram conferidas pela Lei nº 6.003, de 27 de setembro de 1967: 

I - Tombar os bens de valor arqueológico, etnográfico, histórico, artístico, 
bibliográfico, folclórico ou paisagístico existentes no Estado de Pernambuco, 
e destombá-los quando for o caso; 

II - Comunicar as resoluções sobre tombamento ao oficial de registro de 
imóveis, para as transcrições e averbações previstas no Decreto-Lei federal 
nº 25, de 30 de novembro de 1937, bem como ao Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; 

III - Adotar as medidas administrativas previstas na legislação federal para 
que se produzam os efeitos de tombamento; 

IV - Deliberar quanto à adequação do uso proposto para o bom tombado, 
ouvida a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - 
FUNDARPE; 

V - Decidir, ouvida a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco - FUNDARPE, sobre os projetos de obras de conservação, 
reparação e restauração de bens tombados; 

VI - Supervisionar a fiscalização da preservação dos bens tombados; 

VII - Propor ao Secretário de Turismo, Cultura e Esportes, bem como às 
entidades interessadas, medidas para preservação do Patrimônio histórico e 
artístico pernambucano. 

VIII - Divulgar, em publicação oficial, anualmente atualizada, a relação dos 
bens tombados pelo Estado. 

 

Art. 9º Cabe à Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco 
- FUNDARPE: 

I - Dar parecer técnico sobre as propostas de tombamento de bens e seu 
eventual cancelamento; 

II - Fiscalizar a observância do uso aprovado pelo Conselho para o bem 
tombado; 

III - Opinar sobre os projetos de conservação, reparação e restauração de 
bens tombados; 

IV - Verificar, periodicamente, o estado dos bens tombados e fiscalizar as 
obras e serviços de conservação dos mesmos; 
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V - Atender às solicitações do Conselho Estadual de Cultura e opinar sobre 
matéria que este lhe encaminhar; 

VI - Exercer, em relação aos bens tombados pelo Estado, os poderes que a 
lei federal atribui ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
quanto aos bens tombados pela União. 

 

No que tange aos pedidos de permissão, autorização e comunicação prévia, 
quando do desenvolvimento de pesquisas de campo e escavações arqueológicas 
previstas na Lei Federal nº 3.924:61 (BRASIL, 1961), foram regulamentados pelo 
então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), através da 
Portaria (IPHAN) nº 007, de 1º de dezembro de 1988 (IPHAN, 1998). 

Nesse diapasão, a Instrução Normativa 001 de 25 de março de 2015 do 
IPHAN, busca compatibilizar as fases de obtenção de licenças ambientais dos 
empreendimentos capazes de afetar o patrimônio arqueológico, determinando o 
procedimento necessário à obtenção das licenças ambientais referentes à apreciação 
e acompanhamento das pesquisas arqueológicas no país. 

Recentemente, a Instrução Normativa 01:2015 (IPHAN 2015) foi alterada 
através da Instrução Normativa nº 1 (IPHAN, 2020), de 14 de outubro de 2020, que 
modificou o inciso I do Termo de Compromisso do Empreendedor (TCE). Tal alteração 
permite ao empreendedor paralisar apenas uma parte da obra quando encontrado 
patrimônio arqueológico. 

Finalmente, no que diz respeito às áreas de Terras Quilombolas, sempre que 
a implantação de obras e empreendimentos possam afetar as comunidades e seus 
territórios, é necessário que órgão ambiental competente solicite a manifestação do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Salienta-se que somente no ano de 2020, com a publicação do Decreto 
Federal nº 10.252 (BRASIL, 2020a), de 20 de fevereiro de 2020, o INCRA assumiu 
essa atribuição de acompanhar os processos de licenciamento ambiental, pois tal 
atribuição anteriormente era exercida pela Fundação Cultural Palmares. 

Visando regulamentar essa nova atribuição, o INCRA criou, através da 
Portaria nº 1.223 (INCRA, 2020), de 02 de julho de 2020, equipe nacional de 
licenciamento Ambiental quilombola, para elaborar e desenvolver as atividades de 
licenciamento ambiental. 

Saliente-se que a Portaria Interministerial nº 60 (BRASIL, 2015a), de 24 de 
março de 2015, que estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a 
atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal em processos de 
licenciamento ambiental de competência do IBAMA, define terra quilombola em seu 
Art. 2º, inciso XIII, como:  

 
“XIII – Terra quilombola: área ocupada por remanescentes das comunidades 
dos quilombos, que tenha sido reconhecida por RTID devidamente 
publicado.” 

 

Desta forma, todo e qualquer empreendimento que afetar terras quilombolas, 
ou seja, áreas que já foram objeto de reconhecimento por meio do Relatório Técnico 
de Identificação e Delimitação (RTID), deverá submeter o pedido de licenciamento 
ambiental à manifestação do INCRA. Esta manifestação deverá ser requerida pelo 
órgão ambiental licenciador. 
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Por fim, importante ressaltar que anteriormente à edição do Decreto Federal 
nº 10.252/2020 (BRASIL, 2020a), a competência para se manifestar em relação ao 
licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades que afetassem terras 
quilombolas era da Fundação Cultural Palmares (FCP). Todavia, com a transferência 
dessa atribuição para o INCRA, recentemente a Instrução Normativa nº 001:2018, que 
tratava sobre esse tema no âmbito daquela Fundação, foi revogada por meio da 
Portaria FCP nº 118 de 31 de maio de 2021(BRASIL, 2021). 

4.9 DA COMPATIBILIDADE DO EMPREENDIMENTO COM A LEGISLAÇÃO 
AMBIENTAL 

Considerando a legislação ambiental em vigor, em especial, a Lei nº 12.305, 
de 2 de agosto de 2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos; a 
Lei Estadual nº 14.236, de 13 de dezembro de 2010 que estabelece a Política Estadual 
de Resíduos Sólidos, o Decreto Estadual nº 38.483, de 1º de agosto de 2012; o Plano 
Intermunicipal de Resíduos Sólidos (2017), as NBRs da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) nº 13.896/1997 e nº 15.849/2010, a Agenda 21 de 
Pernambuco e o inciso III do Art. 13, Seção VIII, do Plano Estadual de Mudanças 
Climáticas (2011) e, o Art. 54 da Lei Federal nº 14.026 de 15 de julho de 2020, que 
estabelece novas datas limites para a disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos e, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos instituiu situação de urgência 
adequar as atividades de disposição final de resíduos. 

Considerando, ainda, que o § 2º do Art. 11 da Lei Estadual nº 14.249, de 17 
de dezembro de 2010 determina que devem ser estabelecidos critérios para agilizar e 
simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e 
empreendimentos de interesse público e que implementem planos e programas 
voluntários de gestão ambiental, visando à melhoria contínua e ao aprimoramento do 
desempenho ambiental. 

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) editou a Instrução Normativa 
n.º 009/2021, que dispõe sobre a dispensa temporária da elaboração de EIA/RIMA e 
a exigência de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para os empreendimentos de 
aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos classe II. 

Desse modo, a mencionada normativa estabelece no seu Artigo 1º a dispensa 
temporária dos Estudos de Impactos, para os requerimentos de Licença Prévia 
protocolados na CPRH no prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da publicação 
da normativa, ou seja, 26 de outubro de 2021. 

A respectiva norma, determinou a observância da Instrução Normativa 
n.008/2021, no que tange aos critérios locacionais e a obediência ao Termo de 
Referência na elaboração do Relatório Ambiental Simplificado.  

 

“Art. 1º Dispensar temporariamente a exigência de elaboração de EIA/RIMA 
para empreendimentos de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos 
Classe II, cujo requerimento de Licença Prévia seja protocolado na CPRH até 
o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar da publicação desta Instrução 
Normativa.  

§ 1° Os empreendimentos de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos 
Classe II deverão atender aos critérios locacionais estabelecidos na Instrução 
Normativa da CPRH nº 008/2021.  
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§ 2° Para os empreendimentos que cumpram o especificado no caput desse 
artigo, será exigida a apresentação de Relatório Ambiental Simplificado – 
RAS, a ser elaborado com base em Termo de Referência fornecido pela 
CPRH, a partir do protocolo de requerimento da Licença Prévia.  

§ 3° A CPRH emitirá o Termo de Referência para a apresentação de Relatório 
Ambiental Simplificado – RAS no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir do 
protocolo de requerimento da Licença Prévia.” 

 

Cumpre esclarecer, que a produção inicial diária de resíduos do Aterro 
Sanitário Afogados da Ingazeira será de 229 t, aumentando progressivamente até o 
ano de 2040 para 291 t/dia. 

Diante da legislação em comento, conclui-se que para o Aterro Sanitário 
Afogados da Ingazeira, o RAS é o estudo que subsidiará o licenciamento ambiental 
do empreendimento. 

A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 estabelece diretrizes nacionais para 
o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Apresenta em 
seu Art 2º, princípios fundamentais para prestação de serviços públicos de 
saneamento básico, tais como: 

A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 estabelece diretrizes nacionais para 
o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. Apresenta em 
seu Art 2º, princípios fundamentais para prestação de serviços públicos de 
saneamento básico, tais como: 

 

“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. 
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020); 

IV - Disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo 
das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, 
adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da 
vida e do patrimônio público e privado. (Redação pela Lei nº 14.026, de 
2020).” 

 

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, alterando a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras 
providências. Dispõe em seu Art 1º e 2º as seguintes informações: 

 

“Art. 1º 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. 

§ 1º 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. 

§ 2º Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por 
legislação específica. 

Art. 2º Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis 
nos 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, 
de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9974.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9966.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9966.htm
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Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 
(Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (SINMETRO).” 

 

Segundo a referida Lei, “a elaboração de plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos, 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. (Vigência)”. 

Imperioso citar que a Resolução CONAMA nº 004:1995 (BRASIL, 1995), 
estabeleceu as Áreas de Segurança Aeroportuária determinando em seu Art. 1º e 2º 
que: 

 
“Art. 1º São consideradas “Área de Segurança Aeroportuária - ASA” as áreas 
abrangidas por um determinado raio a partir do “centro geométrico do 
aeródromo”, de acordo com seu tipo de operação, divididas em 2 (duas) 
categorias:  

I - Raio de 20 km para aeroportos que operam de acordo com as regras de 
vôo por instrumento (IFR); e  

II - Raio de 13 km para os demais aeródromos. 

Parágrafo único. No caso de mudança de categoria do aeródromo, o raio da 
ASA deverá se adequar à nova categoria.  

Art. 2º Dentro da ASA não será permitida implantação de atividades de 
natureza perigosa, entendidas como “foco de atração de pássaros”, como por 
exemplo, matadouros, cortumes, vazadouros de lixo, culturas agrícolas que 
atraem pássaros, assim como quaisquer outras atividades que possam 
proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea.” 

 

A Lei nº 12.725 de 16 de outubro de 2012 dispõe sobre o controle da fauna 
nas mediações de aeródromos e cita exemplos de atividades atrativas de fauna, 
apresentadas a seguir: 

 

“Art. 1º Esta Lei estabelece regras que visam à diminuição do risco de 
acidentes e incidentes aeronáuticos decorrentes da colisão de aeronaves 
com espécimes da fauna nas imediações de aeródromos. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

 

(...) 

 

VI - Atividade atrativa de fauna: vazadouros de resíduos sólidos e quaisquer 
outras atividades que sirvam de foco ou concorram para a atração relevante 
de fauna, no interior da ASA, comprometendo a segurança operacional da 
aviação; 

VII - Atividade com potencial atrativo de fauna: aterros sanitários e quaisquer 
outras atividades que, utilizando as devidas técnicas de operação e de 
manejo, não se constituam como foco atrativo de fauna no interior da ASA, 
nem comprometam a segurança operacional da aviação.” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm#art55
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O Ministério da Defesa Comando da Aeronáutica desenvolve investigação e 
prevenção de acidentes aeronáuticos, e elabora um Plano Básico de Gerenciamento 
de Risco de Fauna (PBGRF). 

De acordo com o Ministério da Defesa Comando da Aeronáutica (2020), o 
PBGRF tem por finalidade: 

 

“a) Estabelecer a estrutura de gestão de dados relativos a avistamentos, 
quase colisões e colisões com fauna no Brasil, considerando que este último 
tipo de evento é ocorrência aeronáutica, que é classificada como incidente, 

incidente grave ou acidente aeronáutico; e 

b) Estabelecer o processo de gerenciamento de risco de fauna nos 
aeródromos militares, sendo complementado pelo Manual de Gerenciamento 
de Risco de Fauna.” 

 

O exposto também define como atividade com potencial atrativo de fauna 
“Atividades ou empreendimentos, tais como aterros sanitários e outros que manipulem 
material atrativo de fauna que, ao utilizarem técnicas de operação e de manejo 
apropriadas, não se constituem em foco atrativo de fauna no interior da ASA, nem 
comprometem a segurança operacional da aviação.” 

Vale salientar que quando forem detectados focos atrativos ou 
empreendimentos que estejam servindo de foco ou concorrendo para a atração 
relevante de fauna, deverá ser feita comunicação oficial à autoridade municipal e à 
autoridade ambiental, para que medidas sejam adotadas com vistas à eliminação da 
atratividade das atividades/empreendimentos identificados como focos atrativos (PCA 
3-3, 2020) 

Apesar do aterro sanitário estar inserido em Área de Segurança 
Aeroportuária, o aterro sanitário quando operado corretamente não é tido como 
atividade foco de atração de pássaros, consequentemente não há restrição para 
implantação do empreendimento nesse quesito. 

Por fim, o licenciamento ambiental do empreendimento Aterro Sanitário 
Afogados da Ingazeira apresenta compatibilidade com a legislação municipal do 
município de Afogados da Ingazeira, sendo necessário à solicitação, pelo 
empreendedor, das respectivas cartas de anuência/certidão as quais deverão compor 
o processo de licenciamento ambiental, nos termos do § 1º, do Art. 10, da Resolução 
CONAMA nº 237:1997 (BRASIL, 1997a). 

Desta forma, verifica-se que desde que seja atendida toda legislação e demais 
normas citadas no presente estudo, bem como adote as medidas de controle, 
mitigação e compensatórias, a serem estabelecidas no processo de licenciamento 
ambiental junto à CPRH, é factível o seu licenciamento ambiental pelo Órgão 
Ambiental Estadual. 
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4.10 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO EMPREENDIMENTO  

Quadro 3 – Legislação aplicável ao empreendimento no âmbito Federal, Municipal e Estadual 

Referências Legais Descrição 
Constituição Federal de 
05 de outubro de 1988 

O Título VIII, Capítulo VI, Art. 225, estabelece que todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao 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 (BRASIL, 1988a) 

Lei Complementar nº 140, 
de 08 de dezembro de 
2011 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único 
do Art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 
poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna 
e da flora; e altera a Lei nº 6.938:1981. Regulamentada, em parte, pelo 
Decreto nº 8.437:2015 (BRASIL, 2011a) 

Lei nº 6.938 de 31 de 
agosto de 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Decreto nº 97.632, de 10 
de abril de 1989 

Dispõe sobre a regulamentação do Art. 2°, Inciso VIII, da Lei nº 6.938:1981, 
que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1989b) 

Decreto nº 99.274, de 06 
de junho de 1990 

Regulamenta a Lei nº 6.902:1981 e a Lei nº 6.938:1981, que dispõem, 
respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 
Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Alterado pelos 
Decretos nº 122:1991, nº 3.942:2001 e nº 6.792:2009 (Atualizado) (BRASIL, 
1990) 

Decreto nº 99.274, de 6 de 
junho de 1990 

Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981, que impõem, respectivamente sobre a criação de 
Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. 

Lei nº 12.651, de 25 de 
maio de.2012 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. (Código Florestal) (Atualizada) 
(BRASIL, 2012a) 

Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965 

Institui o novo código florestal. 

Lei nº 5.197 de 3 de 
janeiro de 1967 

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências (BRASIL, 1967a) 

Decreto nº 1.922, de 05 de 
junho de 1996 

Dispõe sobre reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural (BRASIL, 1996a) 

Lei nº 9.985, de 18 de 
julho 2000 

Regulamenta o Art. 225, § 1º, Incisos I, II, III e VII, da Constituição Federal e 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 
(BRASIL, 2000a)  

Decreto nº 5.746, de 05 de 
abril de 2006 

Regulamenta o Art. 21, da Lei nº 9.985:2000 (BRASIL, 2006a) 

Decreto nº 4.339, de 22 de 
agosto de 2002 

Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da 
Biodiversidade (BRASIL, 2002a) 

Decreto nº 4.340, de 22 de 
agosto de 2002 

Regulamenta artigos da Lei nº 9.985:2000, que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), e dá outras 
providências (BRASIL, 2002b) 

Decreto nº 6.848, de 14 de 
maio de 2009 

Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, 
para regulamentar a compensação ambiental. 

Lei nº 9.433, de 08 de 
janeiro de 1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. Regulamentada pelo Decreto nº 
4.613:2003. Alterada pelas Leis nº 12.334:2010 e nº 13.501:2017 (Atualizada) 
(BRASIL, 1997c) 

Lei nº 9.605, de 13 de 
fevereiro de 1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. Alterada pelas Leis nºs 9.985:2000, 
11.284:2006, 12.305:2010, 13.052:2014 e pela Medida Provisória nº 
2.163/1990 (Atualizada) (BRASIL, 1998a)  
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Referências Legais Descrição 
Decreto nº 6.514, de 22 de 
julho de 2008 

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e 
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações. 
Altera o Decreto nº 5.975:2006. Modificado pelos Decretos nºs 6.686:2008, 
6.695:2008, 7.404:2010, 7.497:2011, 7.640:2011, 7.719:2012 e 9.179:2017 
(Atualizado) (BRASIL, 2008) 

Lei nº 3.924, de 26 de 
julho de 1961 

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos (BRASIL, 1961) 

Decreto nº 10.252, de 20 
de fevereiro de.2020 

Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 
Comissão e das Funções de Confiança do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA), e remaneja cargos em comissão e funções de 
confiança (BRASIL, 2020a) 

Decreto-Lei nº 25, de 30 
de novembro de 1937 

Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional (BRASIL, 
1937) 

Resolução CONAMA nº 
001, de 23 de janeiro de 
1986 

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de impacto 
ambiental. Modificada pelas Resoluções CONAMA nºs 011:1986 e 237:1997 
(Atualizada) (BRASIL, 1986a) 

Instrução Normativa CPRH 
nº 007/2021 de 02 de junho 
de 2021. 

Dispõe sobre Reposição Florestal Obrigatória pela supressão de vegetação 
nativa no bioma Caatinga (PERNAMBUCO, 2021b). 

Emenda Constitucional nº 
37, de 16 de janeiro de 
2013 

Modifica o inciso I do art. 210, da Constituição do Estado de Pernambuco, 
incluindo o bioma caatinga no rol de ecossistemas protegidos 
(PERNAMBUCO, 2013). 

Resolução CONSEMA-PE 
nº 01, de 19 de outubro de 
2018 

Dispõe sobre tipologias consideradas de Impacto local para fins de 
licenciamento ambiental municipal, conforme previsto no artigo 9º, inciso XIV, 
alínea “a” da Lei Complementar nº 140 de 08 de dezembro de 2011, e dá 
outras providências (PERNAMBUCO, 2018). 

Instrução Normativa 
IBAMA nº 62, de 11 de 
março 2005 

Estabelece critérios e procedimentos administrativos referentes ao processo 
de criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) (IBAMA, 
2005) 

Instrução Normativa nº 
007/2021 da CPRH 

Dispões sobre reposição florestal obrigatória pela supressão de vegetação 
nativa no bioma Caatinga. 

Resolução CONAMA nº 
010, de 03 de dezembro 
de 1987 

Determina que para fazer face à reparação dos danos ambientais causados 
pela destruição de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento de obras 
de grande porte, assim considerado pelo órgão licenciador com fundamento 
no RIMA, terá sempre, como um dos seus pré-requisitos, a implantação de 
uma estação Ecológica pela entidade ou empresa responsável pelo 
empreendimento, preferencialmente junto à área afetada (BRASIL, 1987c) 

Decreto-Lei nº 227, de 28 
de fevereiro de 1967 

Dá nova redação ao Decreto-lei nº 1.985:1940. (Código de Minas) (BRASIL, 
1967b) 

Lei nº 14.249, de 17 de 
dezembro de 2010. 

Dispõe sobre licenciamento ambiental infrações e sanções administrativas ao 
meio ambiente e dá outras providências. Alterada pela Lei nº 
14.549.11(PERNAMBUCO, 2010c). 

Portaria IPHAN nº 07, de 
01 de dezembro de 1988 

Regulamenta os pedidos de permissão e autorização das pesquisas 
arqueológicas (IPHAN, 1988) 

Instrução Normativa 
IPHAN nº 01, de 25 de 
março de 2015 

Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de licenciamento 
ambiental dos quais participe (IPHAN, 2015) 

Portaria Interministerial nº 
230, de 14 novembro de 
2017 

Estabelece o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa 
(PLANAVEG) (BRASIL, 2017c) 

Portaria FCP nº 98, de 26 
de novembro de 2007 

Institui o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades de Quilombos 
da FCP também autodenominadas Terras de Preto, Comunidades Negras, 
Mocambos, Quilombos, dentre outras denominações congêneres, para efeito 
do regulamento que dispõe o Decreto nº 4.887:2003 (BRASIL, 2007e) 

Resolução CONAMA nº 
237, de 22 de dezembro 
de 1997 

Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios 
utilizados para o licenciamento ambiental. Altera a Resolução CONAMA nº 
001:1986 (BRASIL, 1997a) 



                                                                

4–39 

Referências Legais Descrição 
Resolução CONAMA nº 
004, de 09 de outubro de 
1995 

Estabelece as Áreas de Segurança Portuária (ASAs) (BRASIL, 1995) 

Lei nº 12.305, de 02 de 
agosto de 2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e altera a Lei nº 9.605:1998, 
que define as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. Regulamentada, em parte, pelos 
Decretos nºs 7.404:2010 e 9.177:2017 (Atualizada) (BRASIL, 2010f) 

Lei nº 12.725, de 16 de 
outubro de 2012 

Dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de aeródromos (BRASIL, 
2012b) 

Lei nº 7.267, de 16 de 
dezembro 76. 

Autoriza a constituição de uma sociedade anônima de economia mista, sob 
a denominação de CPRH e da outras providências (PERNAMBUCO, 1976). 

Lei nº 7.541, de 12 de 
dezembro de 1977. 

Dispõe sobre a prevenção e controle da poluição ambiental e estabelece 
normas disciplinadoras da espécie (PERNAMBUCO, 1977). 

Lei Complementar nº 049 
de 31 de janeiro de 2003 

Dispõe sobre as áreas de atuação, a estrutura e o funcionamento do Poder 
Executivo, e dá outras providências (PERNAMBUCO, 2003b). 

Lei nº 17.041, de 11 de 
setembro de 2020 

Altera a Lei nº 11.206, de 31 de março de 1995, que dispõe sobre a política 
florestal do Estado de Pernambuco para aperfeiçoar o regime de constituição 
da Reserva Legal (PERNAMBUCO, 2020). 

Decreto nº 27.934, de 18 
de maio de 2005. 

Cria Comitê da Reserva da Biosfera da Caatinga no Estado de Pernambuco- 
CRBCAA PE, e dá outras providências (PERNAMBUCO, 2005a). 

Lei nº 13.287, de 05 de 
setembro de 2007. 

Dispõe sobre o plantio, o manejo e as vedações de uso exploratório 
mercantilista, nos casos que menciona, da flora oriunda do bioma Caatinga, 
da Mata Atlântica e dos Manguezais, no Estado de Pernambuco, como 
contributo à prevenção do aquecimento global, e determina providências 
pertinentes (PERNAMBUCO, 2007a). 

Decreto nº 35.386, de 03 
de agosto de 2010.  

Institui o fórum Pernambucano de Combate à Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca, e dá outras providências (PERNAMBUCO, 2010a). 

Lei nº 15.809, de 15 de 
maio de 2016.  

Institui a Política Estadual de Pagamento por Pagamento por Serviços 
Ambientais, cria o Programa Estadual de pagamento por Serviços Ambientais 
e o Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PERNAMBUCO, 2016). 

Decreto nº 45.163, de 23 
de outubro de 2017. 

Regulamenta o Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais - 
FEPSA, instituído pela Lei 15.809.2016 (PERNAMBUCO, 2017a). 

Lei nº 16.241, de 14 de 
dezembro de 2017. 

Cria o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado de 
Pernambuco, define, fixa critérios e consolida as leis que instituíram Eventos 
e Datas Comemorativas Estaduais (PERNAMBUCO, 2017b). 

Decreto nº 46.857, de 07 
de dezembro de 2018. 

Institui Comissão Estadual para o desenvolvimento do Plano de Agroecologia 
e Produção Orgânica do Estado de Pernambuco no âmbito da Secretaria de 
Agricultura e Reforma Agrária (PERNAMBUCO, 2018a). 

Lei Estadual nº 13.787 de 
08 de junho de 2009 

Institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza – 
SEUC, no âmbito do Estado de Pernambuco, e dá outras providências 
(PERNAMBUCO, 1979b). 

Lei nº 12.984, de 30 de 
dezembro de 2005 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências 
(PERNAMBUCO, 2005e). 

Decreto Estadual n.º 6.239, 
de 11 de janeiro de 1980 

Regulamenta a Lei nº 7.970, de 18 de setembro de 1979, que institui o 
Tombamento de bens pelo Estado, e dá outras providências 
(PERNAMBUCO, 1980). 

Lei Estadual nº 7.970, de 
18 de setembro de 1979 

Institui o Tombamento de bens pelo Estado (PERNAMBUCO, 1979). 

Lei nº 11.516, de 28 de 
agosto de 2007 

Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio); altera as Leis nºs 7.735:1989, 9.985:2000 (ver em 
"Áreas Legalmente Protegidas"), 11.284:2006 e 13.668:2018 (ver em 
"Licenciamento Ambiental"). Alterada pela Lei nº 13.668:2018 (BRASIL, 
2007c) 

Lei nº 7.735, de 22 de 
fevereiro de 1989 

Cria o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). Alterada pela Lei nº 11.516:2000. (Atualizada) (BRASIL, 
1989d) 
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Referências Legais Descrição 
Lei nº 7.797, de 10 de 
julho de 1989 

Cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente. Regulamentada pelo Decreto nº 
3.524:2000 (Atualizada) (BRASIL, 1989c) 

Decreto nº 3.524, de 26 de 
junho de 2000 

Regulamenta a Lei nº 7.797:1989, que cria o Fundo Nacional do Meio 
Ambiente. Alterado pelo Decreto nº 6.985:2009 (BRASIL, 2000a) 

Decreto nº 122, de 17 de 
maio de 1991 

Dá nova redação ao Art. 41 do Decreto nº 99.274:1990, que regulamenta a 
Lei nº 6.902:1981 e a Lei nº 6.938:1981, que dispõem, respectivamente, sobre 
a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1991a) 

Lei nº 9.795, de 27 de abril 
1999 

Dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental. Regulamentada pelo Decreto nº 4.281:2002 (BRASIL, 1999) 

Decreto nº 4.281, de 25 de 
junho de 2002 

Regulamenta a Lei nº 9.795:1999, que institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental (BRASIL, 2002f) 

Resolução CONAMA nº 
307, de 05 de julho de 
2002 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos 
da construção civil. Alterada pelas Resoluções CONAMA nº 348:2004, 
431:2011, 448:2012 e 469:2015 (Atualizada) (BRASIL, 2002e) 

Decreto nº 4.297, de 10. 
De julho de 2002 

Regulamenta o Art. 9º, Inciso II, da Lei nº 6.938:1981, estabelecendo critérios 
para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil (ZEE). Alterado pelo 
Decreto nº 6.288:2007 (Atualizado) (BRASIL, 2002g) 

Decreto nº 4.703, de 21 de 
maio de 2003 

Dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO) e 
a Comissão Nacional da Biodiversidade, e dá outras providências (Atualizado) 
(BRASIL, 2003c) 

Decreto nº 5.092, de 21 de 
maio de 2004 

Define regras para identificação de áreas prioritárias para a conservação, 
utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade, no 
âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2004a) 

Lei nº 10.650, de 16 de 
abril de 2003 

Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos 
órgãos e entidades integrantes do SISNAMA. Regulamentada, em parte, pelo 
Decreto nº 5.975:2006 (BRASIL, 2003d) 

Decreto nº 10.473:2020 Declara a revogação, para os fins do disposto no Art. 16 da Lei Complementar 
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, de decretos normativos (BRASIL, 2020d) 

Decreto nº 5.975, de 30 de 
novembro de 2006 

Regulamenta os Arts. 12, parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da Lei nº 4.771:1965, 
o Art. 4º, inciso III, da Lei nº 6.938:1981, que dispõe sobre a Política Nacional 
de Meio Ambiente e o Art. 2º da Lei nº 10.650:2003, que dispõe sobre o 
acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades 
integrantes do SISNAMA, altera e acrescenta dispositivos aos Decretos nºs 
3.179:1999, e 3.420:2000, e dá outras providências (BRASIL, 2006c) 

Resolução CONAMA nº 
422, de 23 de março de 
2010 

Estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de Educação 
Ambiental, conforme Lei nº 9.795:1999 (BRASIL, 2010a) 

Decreto nº 7.404, de 23 de 
dezembro de 2010 

Regulamenta a Lei nº 12.305:2010, que institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 
Logística Reversa. Alterado pelo Decreto nº 9.177:2017. Altera o Decreto nº 
6.514:2008 (Atualizado) (BRASIL, 2010g) 

Instrução Normativa 
ICMBIO nº 03, de 01 de 
setembro de 2014 

Fixa normas para a utilização do Sistema de Autorização e Informação em 
Biodiversidade (SISBio), na forma das diretrizes e condições previstas nesta 
Instrução Normativa, e regulamenta a disponibilização, o acesso e o uso de 
dados e informações recebidos pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade por meio do SISBio (ICMBIO, 2014a) 

Instrução Normativa 
IBAMA nº 15, de 06 de 
outubro de 2014 

Institui o Sistema Nacional de Emergências Ambientais (Siema), ferramenta 
informatizada de comunicação de acidentes ambientais, visualização de 
mapas interativos e geração de dados estatísticos dos acidentes ambientais 
registrados pelo IBAMA (IBAMA, 2014) 

Instrução Normativa 
ICMBIO nº 11, de 11 de 
dezembro de 2014 

Estabelece procedimentos para elaboração, análise, aprovação e 
acompanhamento da execução de Projeto de Recuperação de Área 
Degradada ou Perturbada (PRAD), para fins de cumprimento da legislação 
ambiental (ICMBIO, 2014b) 

Lei nº 13.123, de 20 de 
maio de 2015 

Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso 
ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios 
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para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Regulamentada pelo 
Decreto nº 8.772:2016 (BRASIL, 2015b) 

Decreto nº 8.772, de 11 de 
maio de 2016 

Regulamenta a Lei nº 13.123:2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio 
genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado 
e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da 
biodiversidade (BRASIL, 2016b) 

Resolução CONAMA nº 
06, de 24 de janeiro de 
1986 

Dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação de pedidos de 
licenciamento (Atualizada) (BRASIL, 1986b) 

Resolução CONAMA nº 
09, de 03 de dezembro de 
1987 

Regulamenta a questão das Audiências Públicas (BRASIL, 1987b) 

Resolução CONAMA nº 
01, de 16 de março de 
1988 

Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental (BRASIL, 1988a) 

Resolução CONAMA nº 
281, de 12 de julho de 
2001 

Dispõe sobre modelos de publicação de pedidos de licenciamento (BRASIL, 
2001b) 

Resolução CONAMA nº 
369, de 28 de março de 
2006 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou 
baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 
vegetação em Área de Preservação Permanente (APP) (BRASIL, 2006a) 

Portaria MMA nº 253, de 
18 de agosto de 2006 

Institui, no âmbito do IBAMA, o Documento de Origem Florestal (DOF), em 
substituição à Autorização para Transporte de Produtos Florestais (ATPF) 
(BRASIL, 2006d) 

Instrução Normativa 
IBAMA nº 146, de 10 de 
janeiro de 2007 

Estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna 
silvestre em áreas de influência de empreendimentos e atividades 
considerados efetiva ou potencialmente causadores de impacto à fauna. 
Modificada pela Portaria Normativa IBAMA nº 10:2009 (Atualizada) (IBAMA, 
2007) 

Instrução Normativa 
IBAMA nº 178, de 23 de 
junho de 2008 

Define as diretrizes e procedimentos, por parte do IBAMA, para apreciação e 
anuência relativas à emissão das autorizações de supressão de florestas e 
outras formas de vegetação nativa (IBAMA, 2008) 

Resolução CONAMA nº 
428, de 17 de dezembro 
de 2010 

Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização do órgão 
responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de que 
trata o Art. 36, § 3º, da Lei nº 9.985/2000, bem como sobre a ciência do órgão 
responsável pela administração da UC no caso de licenciamento ambiental 
de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA. Altera as Resoluções 
CONAMA nºs 347:2004 e 378:2006. Alterada pela Resolução CONAMA nº 
473:2015 (Atualizada) (BRASIL, 2010c) 

Instrução Normativa 
IBAMA nº 06, de 15 de 
março de 2013 

Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP). Alterada pela 
Instrução Normativa IBAMA nº 11:2018. (Atualizada) (IBAMA, 2013a) 

Instrução Normativa 
IBAMA nº 10, de 27 de 
maio de 2013 

Regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 
Defesa Ambiental (CTF/AINDA). Altera a Instrução Normativa IBAMA nº 
184:2008. Alterada pela Instrução Normativa IBAMA nº 15:2015 (Atualizada) 
(IBAMA, 2013b) 

Instrução Normativa 
FUNAI nº 02, de 27 de 
março de 2015 

Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pela 
Fundação Nacional do Índio (Funai), quando instada a se manifestar nos 
processos de licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, em razão 
da existência de impactos socioambientais e culturais aos povos e terras 
indígenas decorrentes da atividade ou empreendimento objeto do 
licenciamento (FUNAI, 2015) 

Decreto nº 8.437, de 22 de 
abril de 2015 

Regulamenta o disposto no Art. 7°, caput, inciso XIV, alínea "h", e parágrafo 
único, da Lei Complementar nº 140:2011, para estabelecer as tipologias de 
empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental será de 
competência da União (BRASIL, 2015c) 
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Instrução Normativa MMA 
nº 02, de 10 de julho de 
2015 

Estabelece novas regras para autorização de supressão de vegetação em 
áreas de espécies da flora e da fauna ameaçadas de extinção (BRASIL, 
2015d) 

Lei nº 6.902, de 27 de abril 
de 1981 

Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 
Ambiental. Alterada pela Lei nº 7.804:1989. Regulamentada pelo Decreto nº 
99.274:1990 (Atualizada) (BRASIL, 1981b) 

Decreto nº 89.336, de 31 
de janeiro de 1984 

Dispõe sobre as Reservas Ecológicas e Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico (BRASIL, 1984) 

Resolução CONAMA nº 
012, de 14 de setembro de 
1989 

Dispõe sobre a proibição de atividades em Área de Relevante Interesse 
Ecológico que afetem o ecossistema (BRASIL, 1989d) 

Decreto nº 99.274, de 06 
de junho de 1990 

Regulamenta a Lei nº 6.902:1981 e a Lei nº 6.938:1981, que dispõem, 
respectivamente sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 
Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (Atualizado) 
(BRASIL, 1990) 

Resolução CONAMA nº 
303, de 20 de março de 
2002 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 
Permanente (BRASIL, 2002d) 

Instrução Normativa MMA 
nº 04, de 08 de setembro 
de 2009 

Dispõe sobre procedimentos técnicos para a utilização da vegetação da 
Reserva Legal sob regime de manejo florestal sustentável (BRASIL, 2009b) 

Instrução Normativa MMA 
nº 05, de 08 de setembro 
de 2009 

Dispõe sobre os procedimentos metodológicos para restauração e 
recuperação das Áreas de Preservação Permanente e da Reserva Legal 
(BRASIL, 2009c) 

Resolução CONAMA nº 
429, de 28 de fevereiro de 
2011 

Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) (BRASIL, 2011c) 

Portaria MMA nº 463, de 
18 de dezembro de 2018 

Reconhece como áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável 
e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira as áreas referenciadas 
no § 2º denominadas Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização 
Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira ou Áreas 
Prioritárias para a Biodiversidade (BRASIL, 2018b) 

Decreto-Lei nº 4.146, de 
04 de março de 1942 

Dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos (BRASIL, 1942) 

Decreto nº 80.978, de 12 
de dezembro de 1977 

Promulga a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural 
e Natural (BRASIL, 1977) 

Portaria IBAMA nº 887, de 
15 de junho de 1990 

Determina a realização de diagnóstico da situação do patrimônio 
espeleológico nacional, através de levantamento e análise de dados, 
identificando áreas críticas e definindo ações e instrumentos necessários para 
a sua devida proteção e uso adequado (IBAMA, 1990) 

Decreto nº 99.556, de 01 
de setembro de 1990 

Dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no 
território nacional (Atualizado) (BRASIL, 1990c) 

Portaria IBAMA nº 005, de 
05 de junho de 1997 

Institui o Centro Nacional de Estudos, Proteção e Manejo de Cavernas 
(CECAV) (IBAMA, 1997) 

Decreto nº 3.551, de 04 de 
agosto de 2000 

Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem 
patrimônio cultural brasileiro e cria o Programa Nacional do Patrimônio 
Imaterial (BRASIL, 2000b) 

Resolução CONAMA nº 
347, de 10 de setembro de 
2004 

Dispõe sobre a proteção do patrimônio espeleológico. Alterada pela 
Resolução CONAMA nº 428:2010 (Atualizada) (BRASIL, 2004b) 

Decreto nº 5.753, de 12 de 
abril de 2006 

Promulga a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 
adotada em Paris, em 12 de outubro de 2003 e assinada em 3 de novembro 
de 2003 (BRASIL, 2006e) 

Portaria MMA nº 358, de 
30 de setembro de 2009 

Institui o Programa Nacional de Conservação do Patrimônio Espeleológico, 
que tem como objetivo desenvolver estratégia nacional de conservação e uso 
sustentável do patrimônio espeleológico brasileiro (BRASIL, 2009d) 

Lei nº 12.343, de 02 de 
fevereiro de 2010 

Institui o Plano Nacional de Cultura (PNC), e cria o Sistema Nacional de 
Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) (BRASIL, 2010h) 



                                                                

4–43 

Referências Legais Descrição 
Portaria IPHAN nº 137, de 
28 de abril de 2016 

Estabelece diretrizes de Educação Patrimonial no âmbito do IPHAN e das 
Casas do Patrimônio (IPHAN, 2016a) 

Instrução Normativa MMA 
nº 02, de 30 de agosto de 
2017 

Define a metodologia para a classificação do grau de relevância das 
cavidades naturais subterrâneas, conforme previsto no Art. 5º do Decreto nº 
99.556:1990 (BRASIL, 2017a) 

Portaria IPHAN nº 375, de 
19 de outubro de 2018 

Institui a Política de Patrimônio Cultural Imaterial do IPHAN (IPHAN, 2018) 

Decreto nº 58.054, de 23 
de março de 1966 

Promulga a Convenção para a proteção da flora, fauna e das belezas cênicas 
naturais dos países da América, assinada pelo Brasil (BRASIL, 1996) 

Decreto nº 97.633, de 10 
de abril de 1989 

Dispõe sobre o Conselho Nacional de Proteção à Fauna (CNPF) (BRASIL, 
1989e) 

Instrução Normativa 
IBAMA nº 01, de 09 de 
janeiro de 1991 

Regulamenta a exploração de vegetação caracterizada como pioneira, 
capoeirinha, capoeira, floresta descaracterizada e floresta secundária e 
proíbe a exploração em floresta primária (IBAMA, 1991a) 

Lei nº 8.171, de 17.01.91 Dispõe sobre a política agrícola (BRASIL, 1991b) 

Portaria Normativa IBAMA 
nº 83, de 26 de setembro 
de 1991 

Proíbe o corte e exploração da Aroeira legítima ou Aroeira do Sertão 
(Astronium urundeuva), das Baraúnas (Melanoxylon brauna e Schinopsis 
brasiliensis), do Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium) em Floresta Primária 
(IBAMA, 1991b) 

Resolução CONAMA nº 
009, de 24 de outubro de 
1996 

Define "corredor de vegetação entre remanescentes" como área de trânsito 
para a fauna (BRASIL, 1996b) 

Decreto nº 3.607, de 21 de 
setembro de 2000 

Dispõe sobre a implementação da Convenção sobre Comércio Internacional 
das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES). 
Alterado pelo Decreto nº 7.515:2011 (Atualizado) (BRASIL, 2000c) 

Lei nº 11.284, de 02 de 
março de 2006 

Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; 
institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal 
(SFB); cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF); altera as 
Leis nºs 6.938:1981 (ver em "Proteção do Meio Ambiente") e 9.605:1998 (ver 
em "Proteção do Meio Ambiente"). Alterada pela Lei nº 11.516:2007. 
Regulamentada pelos Decretos nºs 6.063:2007 e 7.167:2010 (Atualizada) 
(BRASIL, 2006f) 

Resolução CONAMA nº 
378, de 19 de outubro de 
2006 

Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto 
ambiental nacional ou regional para fins do disposto no Inciso III, § 1º, Art. 19 
da Lei nº 4.771:1965. Alterada pela Resolução CONAMA nº 428:2010 
(Atualizada) (BRASIL, 2006b) 

Resolução CONAMA nº 
379, de 19 de outubro de 
2006 

Cria e regulamenta sistema de dados e informações sobre a gestão florestal 
no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 
Complementada pela Resolução CONAMA nº 411:2009 (BRASIL, 2006c) 

Instrução Normativa MMA 
nº 06, de 15 de dezembro 
de 2006 

Dispõe sobre a reposição florestal e o consumo de matéria-prima florestal 
(BRASIL, 2006i) 

Instrução Normativa 
IBAMA nº 141, de 19 de 
dezembro de 2006 

Regulamenta o controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva 
(IBAMA, 2006) 

Decreto nº 6.063, de 20 de 
março de 2007 

Regulamenta dispositivos da Lei nº 11.284:2006 (BRASIL, 2007d) 

Portaria MMA nº 53, de 20 
de fevereiro de 2008 

Institui o Sistema Nacional de Gestão da Fauna Silvestre (SISFAUNA) 
(BRASIL, 2008b) 

Portaria ICMBIO nº 37, de 
23 de março de 2012 

Aprova o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas do 
Nordeste (PAN Primatas do Nordeste), contemplando cinco espécies 
ameaçadas de extinção (ICMBIO, 2012b) 

Decreto nº 7.830, de 17 de 
outubro de 2012 

Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental 
Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas de Regularização 
Ambiental, de que trata a Lei nº 12.651:2012 (BRASIL, 2012c) 
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Resolução CFBio nº 301, 
de 08 de dezembro de 
2012 

Dispõe sobre os procedimentos de captura, contenção, marcação, soltura e 
coleta de animais vertebrados in situ e ex situ (BRASIL, 2012d) 

Lei nº 12.805, de 29 de 
abril de 2013 

Institui a Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e altera a 
Lei nº 8.171:1991 (Atualizada) (BRASIL, 2013c) 

Instrução Normativa 
ICMBIO nº 32, de 13 de 
agosto de 2013 

Estabelece diretrizes, normas e procedimentos para atuação do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade como Autoridade Científica 
da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e da 
Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES). Esta norma regulamenta o 
inciso XXIV do Art. 2º do Anexo I do Decreto Federal nº 7.515:2011 (ICMBIO, 
2013) 

Decreto nº 387, de 15 de 
outubro de 2013 

Aprova o texto da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias 
de Animais Silvestres (CMS), assinado em Bonn, em 23 de junho de 1979 
(BRASIL, 2013d) 

Instrução Normativa MMA 
nº 02, de 05 de maio de 
2014 

Dispõe sobre os procedimentos para a integração, execução e 
compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) e define 
os procedimentos gerais do Cadastro Ambiental Rural (CAR) (BRASIL, 
2014b)  

Portaria MMA nº 443, de 
17 de dezembro de 2014 

Reconhece como espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção aquelas 
constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de 
Extinção" - Lista, conforme Anexo à presente Portaria, que inclui o grau de 
risco de extinção de cada espécie, em observância aos Arts. 6º e 7º da 
Portaria MMA nº 43:2014 (BRASIL, 2014c) 

Portaria MMA nº 444, de 
17 de dezembro de 2014 

Reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção 
aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna 
Ameaçadas de Extinção" - Lista, conforme Anexo I da presente Portaria, em 
observância aos Arts. 6º e 7º da Portaria MMA nº 43:2014 (BRASIL, 2014d) 

Instrução Normativa MMA 
nº 03, de 18 de dezembro   
de 2014 

Institui a Política de Integração e Segurança da Informação do Sistema de 
CAR (BRASIL, 2014e) 

Portaria MMA nº 365, de 
27 de novembro de 2015 

Institui o Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros 
(BRASIL, 2015e) 

Portaria ICMBIO nº 18, de 
09 de março de 2016 

Atualiza e aprova o Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação das 
aves da Caatinga (PAN Aves da Caatinga), contemplando 33 táxons 
ameaçados de extinção (ICMBIO, 2016) 

Decreto nº 8.972, de 23 de 
janeiro de 2017 

Institui a Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (BRASIL, 
2017b) 

Portaria MMA nº 12, de 23 
de agosto de 2018 

Torna pública a lista das espécies migratórias de animais silvestres incluídas 
nos Anexos I e II da Convenção sobre Espécies Migratórias (CMS) (BRASIL, 
2017c) 

Portaria ICMBIO nº 242, 
de 27 de março de 2018 

Aprova o 2° ciclo do PAN para a Conservação dos Primatas do Nordeste (PAN 
Primatas do Nordeste), contemplando seis táxons ameaçados de extinção 
(ICMBIO, 2018a) 

Portaria ICMBIO nº 304, 
de 09 de abril de 2018 

Aprova o 2° ciclo do PAN para a Conservação das Aves da Caatinga (PAN 
Aves da Caatinga), contemplando 34 táxons nacionalmente ameaçados de 
extinção (ICMBIO, 2018b) 

Decreto nº 24.643, de 10 
de julho de 1934 

Institui o Código de Águas (Atualizado) (BRASIL, 1934) 

Lei nº 9.984, de 17 de 
julho de 2000 

Cria a Agência Nacional de Águas (ANA). Alterada pelas Leis nº 12.334:2010 
e nºs 13.081:2015 e14.026:2020 (Atualizada) (BRASIL, 2000d) 

Lei nº 9.966, de 28 de abril 
de 2020 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada 
por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas 
sob jurisdição nacional e dá outras providências (BRASIL, 2020e) 

Resolução CNRH nº 30, 
de 11 de dezembro de 
2002 

Define metodologia para codificação de bacias hidrográficas, no âmbito 
nacional (BRASIL, 2002h) 

Portaria MME nº 538, de 
15 de dezembro de 2015 

Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna 2020 (BRASIL, 2020f) 



                                                                

4–45 

Referências Legais Descrição 
Lei nº 4.613, de 11 de 
março de 2003 

Regulamenta o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (Revogado pelo 
Decreto nº 10.000:2019) (BRASIL, 2003e) 

Lei nº 10.000, de 03 de 
setembro de 2019 

Dispõe sobre o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 2019c) 

Resolução CNRH nº 32, 
de 15 de outubro de 2003 

Estabelece a Divisão Hidrográfica Nacional (BRASIL, 2003f) 

Resolução CONAMA nº 
357, de 17 de março de 
2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 
o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, e dá outras providências. (Atualizada) (BRASIL, 
2005a) 

Resolução CONAMA nº 
430, de 13 de maio de 
2011 

Estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 
Complementa e altera a Resolução nº 357:2005 (BRASIL, 2011b) 

Resolução CNRH nº 58, 
de 30 de janeiro de 2006 

Aprova o Plano Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 2006j) 

Resolução CNRH nº 91, 
de 05 de novembro de 
2008 

Dispõe sobre procedimentos gerais para o enquadramento dos corpos de 
água superficiais e subterrâneos (BRASIL, 2008c) 

Lei nº 5.371, de 05 de 
dezembro de 1967 

Autoriza a criação da Fundação Nacional do índio (BRASIL, 1967c) 

Decreto nº 1.775, de 08 de 
janeiro de 1996 

Dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras 
indígenas (BRASIL, 1996c) 

Decreto nº 4.887, de 20 de 
novembro de 2003 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 
das comunidades de quilombos de que trata o Art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (BRASIL, 2003b) 

Decreto nº 6.040, de 07 de 
fevereiro de 2007 

Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2007b) 

Instrução Normativa 
INCRA nº 57, de 20 de 
outubro de 2009 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que tratam 
o Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887:2003 (INCRA, 2009) 

Instrução Normativa 
ICMBIO nº 26, de 04 de 
julho de 2012 

Estabelece diretrizes e regulamenta os procedimentos para a elaboração, 
implementação e monitoramento de termos de compromisso entre o Instituto 
Chico Mendes e populações tradicionais residentes em unidades de 
conservação onde a sua presença não seja admitida ou esteja em desacordo 
com os instrumentos de gestão (ICMBIO, 2012a) 

Decreto nº 8.750, de 09 de 
maio de 2016 

Institui o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (BRASIL, 
2016c) 

Portaria IPHAN nº 188, de 
18 de maio de 2016 

Aprova ações para preservação de bens culturais dos Povos e Comunidades 
Tradicionais de Matriz Africana (IPHAN, 2016b) 

Portaria IPHAN nº 194, de 
18 de maio de 2016 

Dispõe sobre diretrizes e princípios para a preservação do patrimônio cultural 
dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, considerando os 
processos de identificação, reconhecimento, conservação, apoio e fomento 
(IPHAN, 2016c) 

Portaria MMA nº 477, de 
28 de dezembro de 2018 

Institui a Comissão Permanente sobre gestão territorial e ambiental em 
territórios quilombolas (BRASIL, 2018d) 

Lei nº 10.257, de 10 de 
julho de 2001 

Regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam da 
política urbana, e estabelece diretrizes gerais dessa política. Alterada pelas 
Leis nº 11.673:2008, nº 12.608:2012, nº 12.836:2013 e nº 13.089:2015 
(Atualizada) (BRASIL, 2001c) 

Lei nº 12.340, de 01 de 
dezembro de 2010 

Dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de 
resposta e recuperação nas áreas atingidas por desastre, e sobre o Fundo 
Especial para Calamidades Públicas. Alterada pela Lei nº 12.608:2012 
(Atualizada) (BRASIL, 2010j) 
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Referências Legais Descrição 
Lei nº 13.089, de 12 de 
janeiro de 2015 

Institui o Estatuto da Metrópole. Altera a Lei nº 10.257:2001 (BRASIL, 2015g) 

Decreto nº 9.076, de 07. 
de junho de 2017 

Dispõe sobre a Conferência Nacional das Cidades. Altera o Decreto nº 
5.790:2006. (Atualizado) (BRASIL, 1997d) 

Portaria nº 957/GC3, de 
09 de julho de 2015 

Dispõe sobre as restrições aos objetos projetados no espaço aéreo que 
possam afetar adversamente a segurança ou a regularidade das operações 
aéreas. Alterada pela Portaria nº 1.565/GC3/2015, nº 1.168/GC3/2018 
(BRASIL, 2015a) 

Lei n º 3.924, de 26 de 
julho de 1961. 

Dispõe sôbre os monumentos arqueológicos e pré-históricos (BRASIL, 1961) 

Resolução CONAMA nº 
02, de 18 de abril 1996. 

Dispõe sobre a implantação de UC como critério compensatório para 
reparação de danos ambientais (BRASIL, 1996b) 

Portaria MMA nº 223, de 
21 de junho 2016 

Ficam reconhecidas as Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização 
Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade do Cerrado, do 
Pantanal e da Caatinga, resultantes da 2ª atualização, para efeito da 
formulação e implementação de políticas públicas, programas, projetos e 
atividades, sob a responsabilidade do Governo Federal (BRASIL, 2016a) 

Decreto nº 84.398, de 16 
de janeiro de 1980 

Dispõe sobre a ocupação na faixa de domínio de rodovias e de terrenos de 
domínio público e a travessia de hidrovias, rodovias e ferrovias, por linha de 
transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica. (BRASIL. 
1980).  

Lei nº 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986 

Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica (BRASIL. 1986c). 

Constituição Estadual  Capítulo IV – Do Meio Ambiente. Art. 204 e seguintes (PERNAMBUCO, 1989) 

Instrução Normativa CPRH 
nº 04/2021. 

Dispõe sobre procedimentos para Autorização de Supressão de Indivíduos 
Isolados de Espécies Nativas (PERNAMBUCO, 2021a). 

Instrução Normativa CPRH 
nº 7, de 28 de dezembro de 
2018.  

Estabelece os critérios para procedimentos relativos ao manejo de fauna 
silvestre em decorrência de empreendimentos e atividades consideradas 
efetiva ou potencialmente causadoras de impactos, sujeitos ao licenciamento 
ambiental (PERNAMBUCO, 2018). 

Decreto nº 32.993, de 06 
de fevereiro de 2009. 

 Altera o Decreto nº. 27.934 de 18 de maio de 2005, que cria o Comitê 
Estadual da Reserva da Biosfera da Caatinga no Estado de Pernambuco, e 
dá outras providências (PERNAMBUCO, 2009). 

Lei nº 13.361, de 13 de 
dezembro de 2007 

Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras 
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização 
Ambiental do Estado de Pernambuco - TFAPE, e dá outras providências 
(PERNAMBUCO, 2007). 

Decreto nº 25.388, de 14 
de abril de 2003 

Regulamenta o Programa Gestão Integrada dos Recursos Hídricos, e dá 
outras providências (PERNAMBUCO, 2003a). 

Lei nº 14. 236, de 13 de 
dezembro de 2010 

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e dá outras 
providências (PERNAMBUCO, 2010b). 

Lei nº 12.789, de 28 de 
abril de 2005 

Determina que fica 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 (PERNAMBUCO, 2005c). 

Decreto Nº 28.558, de 04 
DE novembro de 2005 

Regulamenta a Lei Estadual nº 12.789, de 28 de abril de 2005, que dispõe 
sobre ruídos urbanos, poluição sonora e proteção do bem-estar e do sossego 
público, e dá outras providências (PERNAMBUCO, 2005b). 

Lei nº 14.852, de 29 de 
novembro de 2012 

 Dispõe sobre a preservação e os procedimentos de tombamento e de 
registro do Patrimônio Cultural de Origem Africana no Estado de 
Pernambuco, e dá outras providências (PERNAMBUCO, 2012). 

Lei nº 14.028, de 26 de 
março de 2010. 

Cria a Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC, e dá outras 
providências (PERNAMBUCO, 2010b). 
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5 ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

A definição da área de influência do empreendimento é uma determinação 
legal contida no Art. 50, inciso III da Resolução CONAMA nº 001:86 (BRASIL, 1986a), 
e tem por objetivo definir os limites espaciais para os estudos e para a avaliação dos 
impactos ambientais. 

A área de influência do empreendimento, tomando por princípio a interação 
entre o objeto de estudo e seu entorno imediato, deverá considerar a necessidade de 
definição do nível de aprofundamento desses estudos e, dos enfoques a serem 
determinados, para melhor fundamentar a análise dos impactos ambientais, em 
função do tipo e da intensidade dos impactos previsíveis. 

As relações envolvidas no binômio, empreendimento-ambiente repercutem, 
de diferentes formas, nos elementos componentes do sistema ambiental constituído 
pelos meios físico, biológico e antrópico, interagindo de forma simultânea e paralela 
nesses meios. Essas relações podem, ainda, serem de natureza direta ou indireta. 
Além de abrangerem, com diferentes intensidades, áreas diversas e as fases do 
empreendimento.  

A delimitação dessas áreas tem sido um dos aspectos mais discutíveis na 
elaboração de um estudo ambiental, tendo em vista, principalmente, o conceito de 
extensão da agressão no tempo e no espaço ao meio circundante ao 
empreendimento. Para cada meio ambiental, a área de influência pode ser diferente. 

Portanto, metodologicamente, foram consideradas as três tradicionais 
unidades espaciais de análise e, mais uma área definida com base na atratividade do 
empreendimento, ou seja: 

• Área Diretamente Afetada (ADA), onde ocorre a 
implantação do empreendimento; 

• Área de Influência Direta (AID), território em que se dão 
majoritariamente as transformações ambientais primárias 
(ou diretas) decorrentes do empreendimento e atuantes 
nos diferentes meios;  

• Área de Influência Indireta (AII), onde ocorrem os 
processos físicos, bióticos e socioeconômicos 
espacialmente mais abrangentes, com os quais o projeto 
estabelece interações principalmente através de efeitos 
secundários (ou indiretos); e 

• Área de Influência Estratégica (AIE), área representada 
pela região de atração do empreendimento. 

Adiante apresenta-se as áreas de influências para os meios físico, biótico e 
antrópico. E ao final deste capítulo, estão inseridos todos os mapas com a delimitação 
das diversas áreas de influência. 
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5.1 ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 

Para os meios físico, biótico e socioeconômico, adotou-se como ADA a área 
onde ocorrerão as intervenções físicas para a implantação do empreendimento. 

A ADA foi estabelecida com base na Instrução Normativa nº 008/2021 da 
CPRH, que dispões sobre critérios locacionais para o licenciamento ambiental de 
aterros sanitários de resíduos sólidos não perigosos. 

5.2 ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 

Para os meios físico, biótico e socioeconômico, adotou-se como AID a região 
afastada até 500 m do perímetro da ADA. 

A AID foi estabelecida com base nos seguintes aspectos: (i) amplitude dos 
impactos, (ii) características da vegetação e (iii) distância estabelecida pela Instrução 
Normativa nº 008/2021 da CPRH às residências isoladas. 

5.3 ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

Para o meio físico e biótico, adotou-se como AII a região afastada até 1.500 
m do perímetro da ADA. Por sua vez, para o meio socioeconômico, adotou-se o 
município de Afogados da Ingazeira, inserido no estado de Pernambuco, uma vez que 
parte da arrecadação de impostos do aterro sanitário será encaminhada para o 
município onde ele será instalado. 

5.4 ÁREA DE INFLUÊNCIA ESTRATÉGICA (AIE) 

Composta pelos municípios da Região de Desenvolvimento Sertão do Pajeú 
e dois municípios da Região de Desenvolvimento Sertão do Moxotó. A estimativa é o 
Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira atender os municípios como abrangência 
territorial do alcance. Neste sentido, faz-se necessário a caracterização desta área, 
além do mais conforme define a Lei 11.899/00 ICMS SOCIO AMBIENTAL os 
municípios que encaminharem seus resíduos para disposição adequada poderão 
receber o referido imposto. 

O Mapa 3 apresenta as áreas de influência do empreendimento para os meios 
físico e biótico, o Mapa 4 para o meio socioeconômico e o Mapa 7 exibe a área de 
influência estratégica. 
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6 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

6.1 METODOLOGIA 

Os estudos de caracterização e diagnóstico ambiental realizados para o 
Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira tiveram como base a coleta e posterior análise 
de dados de natureza biológica, social e física e possibilitaram real interpretação da 
situação ambiental em que se encontra a área. Esses dados foram coletados e, 
mediante o tratamento adequado e a análise necessária, interpretados, resultando, 
portanto, em um reflexo ambiental da localidade. 

Os estudos para a caracterização e diagnóstico ambiental do 
empreendimento foram desenvolvidos em diferentes escalas de observação, 
conforme o seguinte roteiro metodológico: 

• Coleta e análise das informações existentes sob forma de 
estudos, projetos, materiais cartográficos e imagens de 
satélite, com a devida corroboração das observações de 
campo, e outros documentos relacionados com o meio 
físico, vegetação e flora, fauna e o meio socioeconômico 
das áreas de influência do empreendimento; e 

• Descrição dos ambientes com base em dados primários e 
secundários. Os primeiros, com relação à área 
diretamente afetada e de influência direta, são mais 
qualitativos e foram levantados em campo, através de 
observações. Os dados secundários, mais quantitativos, 
foram coletados em instituições especializadas. 

6.2 RESTRIÇÕES AMBIENTAIS 

As restrições ambientais baseadas na Instrução Normativa nº 008/2021, que 
dispõe sobre critérios locacionais para o licenciamento ambiental de aterros sanitários 
de resíduos sólidos não perigosos, visa fornecer subsídios para a adequada avaliação 
e definição da área efetiva do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira. 

6.2.1 Meio Físico 

O Art. 3º da Instrução Normativa nº 008/2021 aponta que: 

 

“Art. 3º Para a escolha da área para a implantação de aterro sanitário de 
resíduos sólidos não perigosos o empreendedor deve considerar as 
seguintes condicionantes: 

(...) 

VI - A topografia da área possua declividade superior a 1% e inferior a 30%; 
(...) 

VIII - O perímetro do aterro esteja a uma distância mínima de 200 m de 
qualquer coleção hídrica ou curso de água, incluindo nascentes temporárias 
e perenes.” 
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Nesse contexto, a Figura 4 apresenta a restrição com relação à declividade, 
a Figura 5 com relação aos corpos hídricos subterrâneos e a Figura 6 a restrição dos 
corpos hídricos superficiais. 

Figura 4 - Declividade de terreno do empreendimento 

 

Figura 5 - Distância aos corpos hídricos subterrâneos 
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Figura 6 - Distância aos corpos hídricos superficiais 

 

6.2.2 Meio Socioeconômico 

A Instrução Normativa supracitada informa em seu Art. 3 que: 

 

“Art. 3º Para a escolha da área para a implantação de aterro sanitário de 
resíduos sólidos não perigosos o empreendedor deve considerar as 
seguintes condicionantes: 

(...) 

IV - O perímetro do aterro sanitário esteja a uma distância mínima de 100 
metros a partir da faixa de domínio de rodovias; 

(...) 

XV - Sejam respeitadas as seguintes distâncias, com relação a: 

a) Núcleos populacionais: ≥ 500 m do perímetro da área do aterro; 

b) Residências isoladas: ≥ 300 m do perímetro da área do aterro, podendo 
estar a 300 m da célula do aterro, a depender da disposição das unidades 
componentes do projeto, bem como da presença de vegetação existente que 
funcione como barreira física; 

(...) 

XVIII - A localização deve atentar para as Áreas de Segurança Aeroportuárias 
– ASA em conformidade com a Lei Federal nº 12.725/2012 e suas 
alterações.” 

 

Nesse sentido, a Figura 7 apresenta a faixa de domínio da rodovia próxima 
ao terreno, a Figura 8 mostra a distância a ser respeitada para as residências isoladas 
na área no entorno e a Figura 9 expõe a Área de Segurança Aeroportuária (ASA). 
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Figura 7 - Distância à rodovia 

 

Figura 8 - Distância às residências isoladas 
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Figura 9 - Área de Segurança Aeroportuária 

 
Por fim, superadas as exigências apresentadas anteriormente, definiu-se a 

área efetiva do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira, apresentada no Mapa 6. 
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6.3 MEIO FÍSICO 

O diagnóstico ambiental do meio físico permite que sejam observados os 
estados atuais dos aspectos clima, geologia, geomorfologia, pedologia, recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos das áreas de influência definidas para o estudo, 
fornecendo subsídios para a adequada avaliação dos impactos ambientais referentes 
às atividades associadas à implantação e à operação do empreendimento.  

O desenvolvimento do diagnóstico do meio físico foi baseado em três etapas 
fundamentais: o levantamento de dados bibliográficos, de dados cartográficos (ambos 
correspondem aos dados secundários) e de campo (dados primários). 

As principais referências técnicas de dados secundários consultados e 
utilizadas para o relatório referem-se à: ANA, APAC, ANM, CPRM, CPRH, DNPM, 
EMBRAPA, IBGE, INMET e SUDENE. 

Deve-se ressaltar que foram realizados vários estudos ambientais nessa 
mesma área, os quais também foram subsídio para o presente estudo, a saber: 

6.3.1 Clima 

O clima é a média do tempo meteorológico, influenciado pelo formato 
geográfico da região, dimensão e sua localização geográfica, como posição em 
relação ao oceano, altitude, latitude e longitude. Esses fatores determinam a 
quantidade de radiação recebida ao longo do ano, bem como o potencial para 
formação de nuvens e de chuva, devido à disponibilidade de vapor de água. 

A região Nordeste do Brasil é influenciada pelas condições da Temperatura 
da Superfície do Mar (TSM) sobre o Pacífico Equatorial e sobre o Atlântico Tropical, 
correspondendo às configurações de El Niño, La Niña, Dipolo do Atlântico positivo ou 
negativo (ANDREOLI e KAYANO, 2007). Essas configurações modulam a atuação e 
intensidade dos sistemas meteorológicos que definem a situação climática da região. 

O estado de Pernambuco apresenta período chuvoso diferenciado para a 
metade oeste, na região dos Sertões, de dezembro a abril, e para a parte leste, no 
agreste e faixa litorânea, entre março e agosto. Esse comportamento é definido nas 
mesorregiões pela frequência dos sistemas meteorológicos que atuam distintamente 
em cada área, entre os fenômenos da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), 
Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) e as Ondas de Leste. 

Define-se ZCIT como junção de mecanismo termodinâmico e dinâmico. O 
primeiro é gerado pelo aquecimento das águas superficiais dos oceanos, que acarreta 
formação de cinturão de nuvens convectivas ao redor do globo terrestre. O segundo 
é definido como a zona de confluência dos ventos alísios de sudeste no hemisfério sul 
e de nordeste do hemisfério norte, que gera ascendência do ar mecanicamente 
forçado na região equatorial do planeta. No entanto, os dois mecanismos estão 
interligados, tornando a ZCIT dependente da TSM global. 

Em sua climatologia, a ZCIT está disposta entre as latitudes 15°N e 2°S, faixa 
conhecida como Equador Térmico. Porém, devido à dependência da TSM, a ZCIT 
pode atingir até 10ºS, influenciando o clima de Pernambuco, principalmente no 
período de fevereiro a abril.  
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Os VCAN são ciclones desprendidos (Cut-off) na alta atmosfera, cuja 
formação ocorre no oceano e deslocam-se para oeste-noroeste. São derivados, 
principalmente, das correntes de jato subtropicais que tendem à maior inclinação para 
norte, com influência da Alta da Bolívia, gerando ciclone desprendido, formando, 
assim, o vórtice. 

Os vórtices possuem sistemas de compressão e convecção que atuam ao 
mesmo tempo. A ascendência do ar em suas bordas, gera nuvens convectivas que 
proporcionam aguaceiros, trovoadas e, raramente, granizo. Seu núcleo, possui 
compressões adiabáticas, que inibem a formação de nuvens convectivas.  

As Ondas de Leste caracterizam-se por distúrbios na região equatorial e no 
hemisfério sul, são caracterizadas sinoticamente por um cavado sobre o oceano 
Atlântico que se desloca para a costa do Nordeste brasileiro, ocasionando mudança 
na direção do vento meridional. Nesta região, este sistema pode ocasionar chuva 
moderada a forte. 

O aterro sanitário será instalado na Mesorregião do Sertão do Pajeú. De 
acordo com a classificação climática de Köppen, o clima na região é caracterizado 
como AS (Figura 10), clima de savana (MEDEIROS et al., 2018). 

Figura 10 - Mapa de classificação de Köppen no Estado de Pernambuco 

Fonte: Medeiros et al. (2018). 

 

Este capítulo tem por finalidade caracterizar o clima da região na qual será 
implantado o aterro sanitário. Para as discussões apresentadas nas seções 
subsequentes foram consideradas as informações das estações meteorológicas de 
Triunfo, operada pelo INMET e a mais próxima do aterro sanitário, como também os 
dados das estações pluviométricas de Afogados da Ingazeira (APAC). Os dados 
relacionados à temperatura, precipitação, umidade relativa do ar, evaporação, ventos 
e insolação constituirão a base da avaliação climatológica na região do 
empreendimento.  
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❖ Pluviometria 

A caracterização pluviométrica foi feita com base no pluviômetro da estação 
Afogados da Ingazeira, instalado no município de Afogados da Ingazeira/PE e 
gerenciado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). A média mensal 
de precipitação no período de janeiro de 2000 a abril de 2021 (Figura 11), aponta para 
um maior período chuvoso entre os meses de fevereiro a abril. As precipitações 
médias estão entre 123,33 a 161,55 para o período analisado. 

O pico da precipitação para a estação Afogados da Ingazeira (APAC) ocorre 
durante o mês de março com 161,55 mm. Enquanto, o menor valor de precipitação 
ocorre no mês de setembro com precipitação de 7,20 mm mensais. Os dados 
pluviométricos revelam ainda que a precipitação média anual é equivalente a 67,63 
mm e, que no período analisado, não houve mês sem a ocorrência de chuvas. 

Figura 11 - Precipitação média mensal para a estação Afogados da Ingazeira, janeiro 2001 a 
abril/2021 

 
Fonte: APAC (2021). 

❖ Temperatura 

As temperaturas na área de influência do empreendimento foram 
determinadas através dos dados da estação meteorológica de Triunfo (INMET), no 
período de vinte e cinco anos (1993 a 2018), por ser a mais próxima da área em estudo 
(Figura 12). 
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Figura 12 - Temperaturas médias do ar para a estação Triunfo (82789), novembro/1993 a 
março/2028 

 
Fonte: INMET (2018). 

A partir da análise dos dados de temperatura, foi observado que o período 
que apresenta as mais elevadas temperaturas ocorre, geralmente, entre os meses de 
outubro a janeiro, sendo o mês de novembro considerado como o de maior valor 
registrado. Já as temperaturas médias mais baixas ocorrem no mês de julho. 

Em resumo, tem-se: 

Mínimas médias: variando de 15,16 ºC em agosto a 17,97 ºC em 
dezembro;  

Médias: variando de 18,57 ºC em julho a 23,49 ºC em novembro; 
e 

Máximas médias: variando de 23,46 ºC em junho a 29,80 ºC em 
novembro. 

❖ Umidade relativa do ar 

A umidade relativa do ar é uma característica climática que está diretamente 
associada com a taxa de precipitação. Considera-se como período úmido os meses 
que apresentaram umidade relativa média maior que 70% e como período seco, os 
que apresentaram umidade relativa do ar abaixo de 70%. 

A umidade relativa foi determinada através dos dados da estação 
meteorológica de Triunfo (INMET), no período de vinte e quatro anos (1993 a 2017), 
por ser a mais próxima da área em estudo (Figura 13). 
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Figura 13 - Umidade relativa do ar média para a estação Triunfo (82789), novembro/1993 a 
abril/2017 

 
Fonte: INMET (2017). 

Com base na análise dos dados mensais de umidade relativa da estação 
meteorológica analisada, foram identificados que os valores de umidade relativa do ar 
ultrapassam a marca dos 70% de umidade, caracterizando um clima úmido. O período 
de maior umidade, compreende os meses de maio a julho, com valores acima de 80%. 

❖ Nebulosidade 

O regime de nebulosidade numa região diz respeito basicamente às possíveis 
interferências que estas podem causar ao balanço de energia radiativa (recebida - 
transmitida) e, por consequência, na temperatura ambiente. 

A nebulosidade foi determinada através dos dados da estação meteorológica 
de Triunfo (INMET), no período de vinte e cinco anos (1993 a 2018), por ser a mais 
próxima da área em estudo (Figura 14). 
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Figura 14 - Nebulosidade média para a estação Triunfo (82789), novembro/1993 a março/2018 

 
Fonte: INMET (2018). 

Considera-se o céu encoberto tendo cobertura de nuvens 10 décimos. 
Praticamente, em todos os meses do ano a nebulosidade ocorre na região estudada. 

Analisando a variação ao longo do ano, percebeu-se que de dezembro a 
agosto constavam os maiores valores entre 4 a 6 décimos, apresentando céu 
parcialmente nublado. 

Os meses de setembro a novembro, apresentam valores próximos de 3 
décimos, apresentando céu pouco nublado. 

❖ Evaporação 

Os dados de evaporação total para a estação Triunfo (Figura 15) revelam uma 
significativa variação sazonal, com valores máximos relativos acima de 110 mm entre 
meses de agosto a fevereiro e valores mínimos relativos abaixo de 98 mm entre os 
meses de março a julho. 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

N
eb

u
lo

si
d

ad
e 

(d
éc

im
o

s)

Meses



                                                                

6–14 

Figura 15 - Evaporação média para a estação Triunfo (82789), novembro/1993 a fevereiro/2018 

 
Fonte: INMET (2018). 

❖ Insolação 

O número de horas de brilho solar (insolação) em cada mês do ano é função 
não somente da nebulosidade existente, mas também da duração dos dias (mais 
longos no verão e mais curtos no inverno). 

A insolação foi determinada através dos dados da estação meteorológica de 
Triunfo (INMET), no período de vinte e cinco anos (1993 a 2018), por ser a mais 
próxima da área em estudo (Figura 16). 

Figura 16 - Insolação média para a estação Triunfo (82789), novembro/1993 a março/2018 

 
Fonte: INMET (2018). 
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Praticamente, na maior parte do ano a insolação é intensa. Os meses de 
inverno, por terem dias mais curtos devido à posição do Sol, além da alta nebulosidade 
e precipitação, apresentam menos horas de insolação do que os meses de verão. 

Na área de estudo, o valor médio diário de insolação é de 7,69 horas de brilho 
de sol, o que equivale a uma média anual de 2.807 horas. O período de maior 
insolação é de agosto a abril, com maior insolação média diária no mês de outubro 
(9,25 horas). O período de menor insolação corresponde aos meses de maio a julho, 
com valor mínimo no mês de junho (5,93 horas), quando é elevada a nebulosidade. 

6.3.2 Direção e Velocidade dos Ventos 

O vento é uma resposta ao aquecimento diferencial da Terra a partir do Sol. 
A variável vento é um parâmetro muito influenciado por diversos fatores e diferentes 
escalas de circulação atmosférica que apresentam significativa interatividade 
espacial. O vento, da mesma forma que está ligado à dispersão de poluentes a partir 
das correntes de ar, também está ligado à dispersão de poluentes sobre superfícies 
aquáticas, através de ondas que geram nos fluidos. 

Os dados sobre a direção dos ventos foram considerados da estação Triunfo, 
que apresenta dados de janeiro de 2000 a março de 2015. Após a análise dos dados, 
foi possível identificar que as direções que mais se repetiram ao longo da série 
histórica foram a que corresponde ao sentido Sudoeste (SE), com aproximadamente 
20% dos horários, seguida da direção correspondente ao sentido Norte (N), com 
aproximadamente 5% dos horários. Por outro lado, os ventos praticamente inexistem 
do quadrante compreendido entre W e N. A Figura 17 apresenta a direção, incidência 
e velocidade dos ventos na região. 

Figura 17 - Direção, incidência e velocidade do vento na estação Triunfo, janeiro/2000 a junho/2015 

 
Fonte: INMET (2015). 
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6.3.3 Solos 

A natureza dos solos é de ampla importância no ambiente, pois influencia a 
qualidade das águas, o tipo de cobertura vegetal e as atividades antrópicas 
desenvolvidas. 

Os solos da AII do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira são classificados 
em Neossolos Litólicos Eutróficos, Luvissolos Crômicos Órticos, Planossolos Nátricos 
Órticos (EMBRAPA, 2007). 

❖ Neossolos Litólicos 

São pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, pedregosos e rochosos com 
textura média ou arenosa e horizonte A assentado sobre a rocha, ou cascalheira 
espessa, ou, ainda, sobre horizontes C pouco espessos. Ocorrem tanto em relevo 
suave ondulado como em montanhoso. 

É comum encontrar material grosseiro tanto na massa do solo, como em 
superfície, representado por calhaus e cascalho (EMBRAPA, 2007). As limitações 
mais importantes dizem respeito à pequena profundidade efetiva, pedregosidade, 
rochosidade, relevo movimentado, baixa capacidade de armazenamento de água e a 
alta suscetibilidade à erosão, sobretudo nos relevos mais declivosos, local de 
instalação dos aerogeradores. 

❖ Neossolos Regolítico 

Ocorrem em paisagens com relevo dominantemente suave ondulado e/ou 
plano e, quase sempre, são fortemente drenados, raramente apresentam fase de 
pedregosidade e, em alguns casos, ocorrem com fase rochosa. As cores, na sua 
grande totalidade, são claras, ou acinzentadas, especialmente, quando observadas 
com o solo no estado seco (EMBRAPA, 2006). Apresenta suscetibilidade à erosão 
moderada nas áreas de relevo suave ondulado. 

❖ Luvissolos 

São normalmente pouco profundos a rasos, com presença de horizonte B 
textural (Bt) e argila de atividade alta (EMBRAPA, 2006). Possuem horizonte A do tipo 
fraco/moderado e horizonte Bt, comumente, com estrutura bem desenvolvida. Os 
Luvissolos possuem ótimas condições químicas e mineralógicas, porém, apresentam 
evidentes restrições de propriedades físicas, basicamente por serem pouco 
profundos, o que acarreta, em princípio, elevada susceptibilidade à erosão. Possuem 
elevada pedregosidade na parte superficial, podendo formar um pavimento desértico. 
Possuem restrições de drenagem, especialmente aqueles com caráter vértico ou 
planossólico, os quais também podem apresentar riscos de sodicidade em função das 
condições do déficit hídrico do clima semiárido onde ocorrem. 

❖ Argissolos 

São constituídos por material mineral, apresentando horizonte B textural 
imediatamente abaixo do A ou E, com argila de atividade baixa ou com argila de 
atividade alta conjugada com saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior 
parte do horizonte B. São solos com matiz 2,5YR ou mais vermelho ou com matiz 5YR 
e valores e cromas iguais ou menores que 4, na maior parte dos primeiros 100 cm do 
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horizonte B (inclusive BA) (EMBRAPA, 2007). Quando localizados em áreas de relevo 
plano e suave ondulado, estes solos podem ser usados para diversas culturas, desde 
que sejam feitas correção da acidez e adubação, principalmente quando se tratar de 
solos distróficos ou álicos. Se for eutrófico, haverá condições favoráveis para o 
enraizamento ao longo do perfil. 

❖ Planossolos 

Na parte superficial desses solos apresentam perda significativa de argila e 
no horizonte subsuperficial apresentam concentração intensa de argila. A 
desargilização ocasiona uma textura arenosa. Possui ocorrência em áreas com relevo 
plano ou suave ondulado e apresentam permeabilidade lenta ou muito lenta, devido 
ao acúmulo de argila em sua superfície. 

Na área de abrangência as AII, verifica-se as seguintes associações de solos, 
descritas a seguir: 

RLe10 – Neossolos Litólicos Eutróficos + Argissolos Vermelho-
Amarelos Eutróficos + Afloramentos de Rochas; 

TCo10 – Luvissolos Crômicos Órticos + Neossolos Litólicos 
Eutróficos + Planossolos Nátricos Órticos; e 

SNo6 – Planossolos Nátricos Órticos + Neossolos Litólicos 
Eutróficos + Neossolos Regolíticos Eutróficos. 

Conforme as associações de solos, descritas anteriormente, o Mapa 7 
apresenta os tipos de solos da AII do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira. 
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Nas áreas de influência do Aterro Sanitário de Afogados da Ingazeira, existe 
a predominância dos Luvissolos Crômicos Órticos. As Figura 18 (A), (B) e (C) 
apresentam o perfil de um Luvissolo identificados na ADA. 

Figura 18 - (A) Ponto P1; (B) Ponto P2; (C) Ponto P3 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Engea (2021). 
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6.3.4 Geologia 

O diagnóstico do fator ambiental geologia utilizou dados secundários 
provenientes de cartas geológicas já existentes para a área objeto de estudo e dados 
primários de observações de campo de afloramentos rochosos. 

O subsolo pernambucano é formado dominantemente por rochas pré-
cambrianas, que ocupam cerca de 90% de seu território, sendo recobertas em menor 
proporção, por Bacias Sedimentares paleo-mesozóicas interiores e por Bacias 
litorâneas meso/cenozoicas. 

A ADA e a AID estão inseridas na unidade geológica do Suíte Recanto – 
Riacho do Forno e a AII, encontra-se inserida no grupo anteriormente citado e no 
Complexo São Caetano. 

Suíte Recanto – Riacho do Forno: Representam um conjunto de rochas 
graníticas que fazem parte da Suíte Cariris Velhos. O Complexo Recanto é 
representado por biotita e biotita- muscovita ortognaisses, com composição quartzo-
monzonítica a monzogranítica, eventualmente, com textura de augen. Já o Complexo 
Riacho do Forno é representado por gnaisses equigranulares de composição sieno à 
monzogranítica (PEREIRA, 2020). 

Complexo São Caetano: Esse complexo é caracterizado pela presença de 
muscovita-biotita gnaisses, por vezes granadíferos; biotita gnaisses, localmente com 
intercalações de leptitos e camadas possantes de muscovita xistos, quartzitos e 
calcários. Os paragnaisses apresentam granulação fina a média e, às vezes, estrutura 
xistosa devida à abundância de micas, sendo os principais minerais: quartzo, 
feldspato potássico, muscovita e biotita. Exibem relevo aplainado e afloramentos 
geralmente de pequeno porte, comumente intemperizados (GOMES, 2001). 

A Figura 19 e a Figura 20 apresentam o aspecto geral das unidades 
geológicas identificadas em campo inseridas na ADA. 

Figura 19 - (A) Ponto P1; (B) Ponto P2 

 

 

Fonte: Acervo Engea (2021). 
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Figura 20 - (A) Ponto P3; (B) Ponto P4; (C) Ponto P5; (D) Ponto P6 

 

 

  

Fonte: Acervo Engea (2021). 

O Mapa 8 apresenta as unidades geológicas inseridas nas áreas de influência 
do empreendimento. 
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6.3.4.1 Recursos Minerais 

A Agência Nacional de Mineração (ANM), criada em 26 de dezembro de 2017, 
por meio da Lei nº 13.575/2017 assumiu as funções exercidas pelo Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), órgão criado em 1934, vinculado ao Ministério 
de Minas e Energia, responsável pela outorga e fiscalização das concessões minerais 
no País. 

Estão entre as suas principais atribuições: Implementar a política nacional 
para as atividades de mineração; Gerir os direitos e os títulos minerários para fins de 
aproveitamento de recursos minerais; Emitir o Certificado do Processo de Kimberley; 
Fiscalizar a atividade de mineração, podendo realizar vistorias, notificar, autuar 
infratores, adotar medidas acautelatórias como de interdição e paralisação, impor as 
sanções cabíveis, firmar termo de ajustamento de conduta, constituir e cobrar os 
créditos delas decorrentes; Regular, fiscalizar, arrecadar, constituir e cobrar os 
créditos decorrentes da CFEM, da taxa anual, por hectare, das multas aplicadas pela 
ANM; Mediar, conciliar e decidir os conflitos entre os agentes da atividade de 
mineração; Expedir os títulos minerários e os demais atos referentes à execução da 
legislação minerária, dentre outras. 

Com relação a existência de atividade de mineração no município de 
Afogados da Ingazeira, verificou-se através de dados obtidos na ANM que existe um 
processo minerário situado na ADA do empreendimento.  

Até o momento do desenvolvimento do presente estudo, o processo minerário 
identificado não possuía Alvarás de Lavra, apenas Requerimento de Autorização de 
Pesquisa. Para implantação do empreendimento, o empreendedor deverá solicitar a 
suspensão dos processos minerários inseridos na ADA. 

O Mapa 9 apresenta as principais ocorrências de minerais na região. 
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6.3.5 Geomorfologia 

O relevo terrestre é a expressão resultante do conjunto de processos 
associados às dinâmicas interna e externa que vem atuando na superfície terrestre 
ao longo do tempo geológico, modelando as formas que se observam na paisagem. 

A ADA, AID e AII estão inseridas na unidade geomorfológica Domínio de 
Colinas Amplas e Suaves. 

Domínio de Colinas Amplas e Suaves – O relevo é composto 
predominantemente por rochas sedimentares e apresenta predomínio de processos 
de pedogênese com formação de solos espessos e bem drenados, em geral com 
baixa a moderada suscetibilidade à erosão.  

Segundo levantamento aerofotogramétrico do município de Afogados da 
Ingazeira, o relevo da AID, a altitude varia de 543,56 a 572,17 metros (Mapa 10). 

A Lei estadual nº 15.621/2015, que altera o inciso VI do Art. 9º da Lei nº 
11.206/1995, caracteriza as vegetações naturais situadas em altitudes superiores a 
1.100 metros como Área de Proteção Permanente. Contudo, como a elevação 
máxima da área estudada é 572,17 metros, não há APP relativa a altitude. 

Em relação as inclinações das encostas, a Lei Federal nº 12.651 de 25 de 
maio de 2012, que instituiu o novo código florestal, define que um dos parâmetros que 
caracteriza uma área como Área de Preservação Permanente (APP) são encostas 
íngremes, isto é, com declividades superiores a 45º ou 25º (a depender do caso), 
conforme os incisos V e IX do Artigo 4º da referida lei, no que se segue: 

 
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei: [...] 

[...] V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 
100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a 
partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima 
da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano 
horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; 

 

Utilizando como base levantamento aerofotogramétrico do município de 
Afogados da Ingazeira em escala 1:5.000, a declividade varia de 0º a 31º (Mapa 11). 
Desta maneira, não existe na ADA APP quando a identificação é a inclinação das 
encostas. 

O Mapa 11 apresenta as declividades da AII, destacando-se as áreas de 
influência do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira. 
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6.3.6 Recursos Hídricos Superficiais 

Neste item, é apresentado o diagnóstico dos recursos hídricos inseridos nas 
áreas de influência do empreendimento. 

A avaliação dos recursos hídricos superficiais nas áreas de influência foi 
desenvolvida através de pesquisas de dados secundários em bibliografia 
especializada, em publicações disponibilizadas por órgãos governamentais, entre 
outras fontes de consulta pertinentes ao tema. As principais características dos 
recursos hídricos na área de influência do empreendimento foram descritas levando 
em consideração o resultado dessas pesquisas. 

Para coleta de dados primários na ADA e AID, foram analisados cartogramas 
existentes (hidrografia) e realizadas visitas de campo e coleta de amostra para análise 
de qualidade da água. 

As AID e AII do empreendimento estão inseridas na bacia rio Pajeú (Mapa 
12). A bacia do rio Pajeú forma a Unidade de Planejamento Hídrico UP9, limitando-se 
ao norte com os estados do Ceará e Paraíba, ao sul com a UP22 e UP8, a leste com 
a bacia do rio Moxotó e o estado da Paraíba, e a oeste com a bacia do rio Terra Nova 
e UP23. 

A rede hidrográfica é composta pelo rio Pajeú que possui nascente no 
município de Brejinho e percorre extensão de 353 km. Possui regime fluvial 
intermitente e margeia as cidades de Serrat Talhada, Afogados da Ingazeira, Flores, 
Floresta, Calumbi, Itapetim, Carnaíba, Tuparetama e Ingazeira. 
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Os principais usos da água na área de influência do aterro sanitário são: 
irrigação e dessedentação de animal. O abastecimento rural é atendido pelos açudes 
de pequeno porte e poços existentes na região (Figura 21). 

Os usos da água para irrigação e dessedentação dos animais são atendidos 
pelos poços, barreiros e pequenos açudes existentes na região (Figura 22) 

Figura 21 - Corpo hídrico superficial localizado na AID, utilizado para irrigação e dessedentação dos 
animais 

 
Fonte: Acervo Engea (2021). 

Figura 22 - Corpo hídrico superficial localizado na AID e AII do empreendimento 

 
Fonte: Acervo Engea (2021).   
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6.3.6.1 Análise dos Dados Coletados em Campo 

Foram coletadas 03 (três) amostras de águas superficiais de corpos hídricos 
identificados nas áreas de influência do empreendimento (Figura 23). A localização 
dos pontos de coleta, está apresentada na Figura 24. 

Figura 23 – (A) Ponto P01; (B) Ponto P02; (C) Ponto 03 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Engea (2021). 
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Figura 24 - Localização dos corpos hídricos superficiais de coleta de amostras 

 
Fonte: Engea (2021); LL Serviços.  
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As amostras foram enviadas para análise laboratorial e informações 
referentes ao oxigênio dissolvido, condutividade, pH, salinidade, sólidos totais 
dissolvidos, temperatura, foram obtidos em campo. 

Os resultados dos parâmetros estão apresentados na Tabela 14 e, o relatório 
com os resultados dos parâmetros laboratoriais está disposto em Anexo C. 

Tabela 14 - Informações dos dados obtidos em campo 

Ponto O.D 
(mg/l) 

Condutividade 
(µS/cm) PH Salinidade 

(ppm. Salt) 

Sólidos 
dissolvidos totais 

(ppm) 

Temperatura 
(C°) 

P01 3,65 321 6,67 161 160 16,9 

P02 13,46 654 9,52 330 327 18,5 

P03 3,60 576 6,54 291 289 10,6 

Fonte: Engea (2021). 

A resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005, dispõe na Seção I, Art 
4º que: 

“Art. 4° As águas doces são classificadas em: 

(...) 

IV - Classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional 
ou avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;  

c) à pesca amadora;  

d) à recreação de contato secundário; e 

e) à dessedentação de animais.” 

 

Como o uso das águas dos corpos hídricos analisados, conforme informações 
coletadas em campo, são para irrigação e dessedentação dos animais é necessário 
que os parâmetros analisados estejam em conformidade com os padrões de 
qualidade das águas doces Classe III apresentados na resolução CONAMA 357:2005. 

A Tabela 5 apresenta a comparação entre os resultados obtidos e os 
apresentados pela resolução mencionada. 

Tabela 15 - Parâmetros obtidos nas análises e parâmetros da resolução CONAMA 357:2005 

Parâmetro Valor Máximo 
Pontos 

P01 P02 P03 
Sólidos totais dissolvidos 500 mg/L 160 327 289 

Nitrogênio Amoniacal 13,3 mg/L pH 7,5 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

5,6 mg/L 7,5 < pH < 8,0 

2,2 mg/L 8,0 < pH < 8,5 

1,0 mg/L pH > 8,5 

Ferro  5,0 mg/L 45,20 1,20 1,57 

O.D. > 4 mg/L 3,65 13,46 3,60 
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Parâmetro Valor Máximo 
Pontos 

P01 P02 P03 
DBO5 ≤ 10mg/L 156,00 73,00 26,00 

pH 6,0 a 9,0 6,67 9,52 6,54 

Fonte: CONAMA (2005); MR Ambiental (2021); Engea (2021). 

Nesse contexto, nota-se que os parâmetros de ferro e DBO5 do ponto P01, 
assim como os parâmetros de DBO5 e pH do ponto P02 e a DBO5 do ponto P03, estão 
acima do valor permitido pela resolução CONAMA 357:2005. 

6.3.7 Recursos Hídricos Subterrâneos 

A água subterrânea pode existir no subsolo em dois grandes grupos de 
terrenos: os porosos e os fraturados. 

Os aquíferos porosos são formados por rochas sedimentares granulares, 
sendo sua matriz constituída por poros que armazenam e permitem a circulação de 
água. As formações arenosas são os melhores exemplos de meios porosos, sendo os 
aquíferos formados essencialmente por areias e arenitos. 

Nos meios fraturados, a matriz rochosa é formada por um agregado de 
minerais soldados uns aos outros, não havendo espaço para o acúmulo de água. 
Esses agregados minerais são denominados genericamente de rochas cristalinas, 
quer sejam magmáticas ou metamórficas. Porém, os movimentos da crosta terrestre 
produzem quebramentos nessas rochas, formando as fraturas ou fissuras, gerando 
os espaços necessários para acumular água. Assim, os aquíferos são divididos em 
porosos e fissural. 

6.3.7.1 Caracterização Hidrogeológica 

No estado de Pernambuco, segundo as Cartas Hidrogeógicas do Brasil ao 
milionésimo, elaboradas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em 2015 
(http://geosgb.cprm.gov.br/), 14% do seu território é composto por rochas 
sedimentares, enquanto os 86% restantes são formados por rochas cristalinas (Figura 
25). 
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Figura 25 – Distribuição entre terrenos fraturados e porosos no estado de Pernambuco 

 
Fonte: Elaborado Engea (2021). 
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As áreas de influência do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira estão no 
domínio das rochas do embasamento Pré-cambriano Cristalino, portanto em aquíferos 
do tipo fraturado. A recarga desses aquíferos é a infiltração direta proveniente dos 
excedentes hídricos da precipitação. 

Uma pesquisa no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), 
banco de dados da CPRM revelou a existência de 27 poços tubulares na área objeto 
de estudo e suas cercanias (Figura 26).  

Figura 26 - Distribuição dos poços levantados no SIAGAS/CPRM e visitados em campo 

 
Fonte: Elaborado Engea (2021). 

Dos poços identificados pelo SIAGAS, apenas 6 possuem informação sobre 
a vazão, que varia entre 300,0 e 6.000,0 L/h, com média de 2.700,0 L/h. Vale salientar 
que dos 27 poços, apenas três estão na AID e cinco na AII. 

A Tabela 16 apresenta informações dos poços obtidas no SIAGAS. 
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Tabela 16 - Informações dos poços obtidas no cadastro do SIAGAS 

Código 
SIAGAS Poço A.I. Localização 

Coordenadas Tipo Data 
Construção 

Prof 
(m) 

NE 
(m) 

STD 
(mg/L) 

Q 
(m3/h) 

h 
(m) 

UTME(m) UTMN(m)        

2600000488 AI01 
 

Sitio tanque 656324 9154350 Poço Amazonas 01/01/1985 5,9 5,3 960 
 

562,07 
2600000495 AI02 AII Sitio Jiquiri 656165 9152845 Poço escavado 01/01/1978 7,7 6,6 0 

 
545,25 

2600000496 AI03 AII Sitio Jiquiri 656055 9152600 Poço Amazonas 18/08/1993 6,1 3,9 448 
 

548,34 
2600000497 AI04 AID Sitio Jiquiri 656353 9151674 

  
8,7 6,1 339,2 

 
538,52 

2600000499 AI05 AII Fazenda Jiquiri 656711 9151184 Poço tubular 01/01/1980 41 4 0 6 538,33 
2600000500 AI06 

 
Sitio carnaúba 656157 9150388 Poço tubular 01/01/1982 60 4 0 0,4 536,61 

2600000501 AI07 
 

Sitio carnaúba 656155 9150300 Poço escavado 18/08/1993 7,2 2,4 448 
 

541,63 
2600000502 AI08 

 
Sitio carnaúba dos 
santos 

656157 9150418 Poço escavado 
 

8,42 2,7 400 
 

538,12 

2600000569 AI09 
 

Sitio carnaúba dos 
santos 

656641 9150030 Poço amazonas 01/01/1993 4,4 4,4 96 
 

532,23 

2600000596 AI10 
 

Sitio carnaúba dos 
santos 

656300 9150500 Poço amazonas 01/12/1993 4,6 
    

2600019335 AI11 AID Jiquiri 656132 9152077 Poço tubular 21/11/2002 40 
 

492,8 
  

2600019364 AI12 AII Sítio queimadas 657540 9151673 Poço tubular 01/01/2000 20 
 

625,9 
  

2600019390 AI13 
 

Carnaúba dos 
santos 

656250 9150479 Poço escavado 19/11/2002 16 2,1 540,2 
 

539,62 

2600019391 AI14 
 

Carnaúba dos 
Vaqueiros 

654812 9151191 Poço tubular 29/04/2000 34 2,4 782,1 1,4 545,90 

2600019392 AI15 
 

Carnaúba dos 
Vaqueiros 

654507 9151806 Poço tubular 21/11/2002 50 
 

674,6 
  

2600019393 AI16 
 

Carnaúba dos 
Vaqueiros 

654538 9151806 Poço tubular 20/11/2002 50 3,5 675,8 
 

549,42 

2600019394 AI17 
 

Pau Ferro 654238 9153803 Poço tubular 20/11/2002 29 
 

775,7 
  

2600019395 AI18 
 

Pau Ferro 654238 9153834 Poço tubular 20/11/2002 51 
 

626,6 
  

2600019396 AI19 
 

Pau Ferro 654208 9153804 Poço amazonas 23/11/2002 6 
 

1786 
  

2600019397 AI20 
 

Maravilha 657518 9154100 Poço tubular 20/11/2002 50 
    

2600019422 AI21 
 

Sítio Tanque 656293 9154350 Poço tubular 20/11/2002 50 1,8 590,1 
 

566,10 
2600021431 AI22 

 
Sítio Maravilha 658313 9153575 Poço tubular 01/09/2006 30 

 
619,5 
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Código 
SIAGAS Poço A.I. Localização 

Coordenadas Tipo Data 
Construção 

Prof 
(m) 

NE 
(m) 

STD 
(mg/L) 

Q 
(m3/h) 

h 
(m) 

UTME(m) UTMN(m)        

2600021432 AI23 
 

Sítio Maravilha 658283 9153667 Poço tubular 01/01/2006 30 
 

451,8 
  

2600021433 AI24 
 

Sítio Maravilha 658252 9153606 Poço tubular 01/07/2006 25 
    

2600039844 AI25 AID Sítio Jiquiri 656192 9151616 Poço tubular 15/06/2001 50 6,9 
 

5,5 541,73 
2600039846 AI26 

 
Sítio pau ferro 654115 9153681 Poço tubular 15/06/2000 50 1,4 

 
0,3 587,79 

2600061444 AI27 AII 
 

655671 9151433 Poço tubular 
      

Obs.: A.I.= Área de influência; AID= Área de Influência Direta; AII, Área de Influência Indireta; Prof.= Profundidade; NE= Nível estático; STD= Sólidos totais 
dissolvidos; Q= Vazão; h= Carga hidráulica 
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Identificou-se através da visita de campo a existência de dois poços tubulares 
localizados na AID do empreendimento (Figura 27 (A) e (B)), os quais não estão em 
bom estado de conservação. 

Foram coletadas amostras de água e submetidas ao laboratório para análise 
físico-química e bacteriológica.  

Figura 27 – (A) Poço P1; (B) Poço P2 

 

 

Coordenadas: SIRGAS 2000; Zona 24S | 
656.106,00; 9.151.910,00 

Fonte: Acervo Engea (2021). 

Coordenadas: SIRGAS 2000; Zona 24S | 
656.101,00; 9.151.910,00 

Fonte: Acervo Engea (2021). 

As águas captadas pelos poços possuem uso diversificado, são utilizadas na 
pecuária, consumo humano e para pequenas irrigações de capim e frutíferas (Tabela 
17). 

Tabela 17 - Dados dos poços visitados em campo 

Dados Poço P1 Poço P2 

Coordenadas UTM 
E (m) 656.106,00 656.101,00 
N (m) 9.151.910,00 9.151.910,00 

Proprietário Claudiano Jorge Ferreira  
Local Sítio Jiquiri Sítio Jiquiri 
Profundidade (m) 40,0 40,0 

Uso Irrigação e Pecuária 
Irrigação, Consumo doméstico, 

Pecuária e para abastecimento da 
comunidade 

Vazão (L/h) 2000 2000 
Nível Estático (m) De 30 a 35 De 30 a 35 

Fonte: Engea (2021). 

Apesar das áreas de influências estarem em terrenos de rochas cristalinas, 
as imagens do PE3D revelaram a possibilidade da existência de aluvião ao longo do 
riacho da Carnaúba, com potencial para armazenamento de água subterrânea. Um 
indicativo desse potencial é dentre os poços identificados pelo SIAGAS, 33% são 
poços amazonas construídos ao longo do riacho Carnaúba e de seu principal afluente. 

A partir dos poços com informação de nível estático (NE), com base nas 
imagens do PE3D para determinação da cota do terreno no local dos poços (Z), foram 
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determinadas as cargas hidráulicas (h=Z-NE) e, a partir destas, desenvolvido o mapa 
potenciométrico (Mapa 14). 

Mapas potenciométricos em meio heterogêneo e anisotrópico, como são, na 
sua essência, os aquíferos fraturados, apresentam alto grau de incerteza que é 
agravado pela escassez de informação. Em meios fraturados são úteis, basicamente, 
para se identificar a direção geral do fluxo da água subterrânea. 
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Apenas quinze poços apresentam informação do NE, e estes concentram-se 
na porção oeste da área objeto de estudo, logo a potenciometria ficou restrita a mesma 
região. Observa-se que o fluxo geral ocorre de noroeste para sudeste, concordando 
com o declive geral da superfície do terreno, fato comum nos aquíferos livres, quer 
sejam em meios porosos ou fraturados, porém localmente as direções de fluxo são 
diversificadas. No terreno onde será implantado o empreendimento há duas 
drenagens mapeadas, onde o fluxo de água subterrânea na região provavelmente 
seguirá no mesmo sentido do escoamento dos riachos.  

Foram obtidas informações sobre a condutividade elétrica da água (CE) em 
dezoito poços, que multiplicada por 0,641 obtém-se o valor aproximado dos sólidos 
totais dissolvidos (STD). Os valores de STD, possuem média de 629,5 mg/L e 
variaram de 96,0 a 1.786,0 mg/L, sendo este último, o único valor acima de 1000,0 
mg/L, valor máximo admissível para água ser considerada potável, levando-se em 
conta apenas a concentração do STD, conforme a portaria 2014/11 do Ministério da 
Saúde. As concentrações de STD encontrada nas águas dos poços destacam-se 
pelos valores baixos. 94,4% dos poços apresentaram STD inferior a 1000,0 mg/L e, 
39% valores abaixo de 500,0 mg/L, o que indica água com baixa concentração de 
sais. 

A Tabela 18 é apresentada a distribuição dos valores de STD em intervalos 
de classe a cada 500,0 mg/L.  

Tabela 18 - Distribuição dos valores de STD 

Intervalo de STD (mg/L) Núm. de poços % 

<500 7 38,9 

500-1000 10 55,6 

>1000 1 5,6 

Fonte: CPRM (2021). 

O Mapa 15 apresenta a distribuição espacial dos Sólidos Totais Dissolvidos 
(STD). Nota-se que há dominância de valores abaixo de 1000,0 mg/L e que apenas 
2,3% da área analisada, localizada na porção Noroeste apresenta valores acima de 
1000,0 mg/L. 

  

 
1 Custodio, E. e Llamas, M. R., Hidrologia Subterranea, segunda edição, Barcelona, 1983 
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6.3.7.2 Análise dos Dados Coletados em Campo 

A Resolução 420/09 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 
“Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença 
de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de 
áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas”. 
No seu Art. 5º estabelece que “os critérios para prevenção, proteção e controle da 
qualidade das águas subterrâneas observarão a legislação específica”. No item XXI 
do Art. 6º define que “Valores Orientadores: são concentrações de substâncias 
químicas que fornecem orientação sobre a qualidade e as alterações do solo e da 
água subterrânea” e, no item XXIV, do mesmo artigo, define “Valor de Investigação-
VI: é a concentração de determinada substância no solo ou na água subterrânea 
acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, 
considerando um cenário de exposição padronizado”  

No anexo II da citada resolução, encontram-se valores orientadores e os de 
investigação de inúmeras substâncias, das quais apenas o ferro e o cobre estão entre 
elas. No caso do ferro o valor de investigação para a água subterrânea é de 2,45 mg/L, 
enquanto para o cobre é de 2,0 mg/L. 

Na portaria do Ministério da Saúde, além do ferro e do cobre, são 
estabelecidos Valores Máximos Permitidos (VMP) para a turbidez e para os coliformes 
termotolerantes. Para a turbidez, o VMP para a água ser considerada potável, é de 
5,0 UT e, os coliformes totais precisam que ser ausentes. Para o cobre, o limite 
também é de 2,0 mg/L, enquanto para o ferro o VMP é inferior ao Valor de 
Investigação (0,3 mg/L). 

A ausência dos parâmetros não representa uma limitação, uma vez que, nas 
duas amostras de água, excetuando-se os coliformes totais na água do poço 01, todos 
foram abaixo dos limites de detecção dos equipamentos, ou seja, dentre os 
paramentos físico-químicos analisados, não há indícios de alteração da qualidade da 
água decorrente de atividade antrópica. Com relação ao resultado dos coliformes 
totais registrado no Poço 01 (49 NMP/100mL), pode-se justificar devido às condições 
de conservação do mesmo já mencionadas. 

Os resultados das análises laboratoriais estão dispostas no Anexo C. 
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6.3.8 Níveis de Ruído 

A geração de ruídos é inerente a toda atividade socioeconômica e está 
relacionada com a vida normal de uma comunidade. Várias são as fontes de ruídos, 
tais como aqueles provenientes de indústrias, portos, aeroportos, tráfego em geral, 
dentre outros. 

A Organização Pan-Americana de Saúde define ruído como sendo um som 
não desejado em níveis que possam afetar de forma negativa a saúde e o bem-estar 
de indivíduos ou populações (OPAS, 1980). O ruído pode ser classificado como 
contínuo, intermitente, impulsivo e de impacto. 

Os problemas a saúde humana causados pelo ruído incluem o dano ao 
sistema auditivo em função da exposição prolongada a sons de intensidades maiores 
que 85 dB (TAMBURLINI, 2002). A Tabela 19 apresenta os impactos do nível de 
ruídos sobre a saúde, os efeitos negativos e exemplos de exposição. 

Tabela 19 - Impacto de ruídos na saúde - volume reação efeitos negativos e exemplos de exposição 

Volume Reação Efeitos negativos Exemplos de 
exposição 

Até 50 dB Confortável (limite da 
Organização Mundial da 
Saúde) 

Nenhum Rua sem tráfego 

Acima de 50 dB Organismo humano começa 
a sofrer impactos do ruído. 

- - 

De 55 a 65 dB A pessoa fica em estado de 
alerta, não relaxa 

Diminui o poder de 
concentração e prejudica a 
produtividade no trabalho 
intelectual. 

Agência bancária 

De 65 a 70 dB O organismo reage para 
tentar se adequar ao 
ambiente, minando as 
defesas 

Aumenta o nível de cortisona 
no sangue, diminuindo a 
resistência imunológica. Induz 
a liberação de endorfina, 
tornando o organismo 
dependente. É por isso que 
muitas pessoas só conseguem 
dormir em locais silenciosos 
com o rádio ou TV ligados. 
Aumenta a concentração de 
colesterol no sangue. 

Bar ou restaurante 
lotado 

Acima de 70 O organismo fica sujeito a 
estresse degenerativo além 
de abalar a saúde mental 

Aumentam os riscos de 
enfarte, infecções, entre outras 
doenças sérias. 

Praça de 
alimentação em 
shopping centers 
Ruas de tráfego 
intenso. 

Obs.: A tabela mostra ruídos inseridos no cotidiano das pessoas. Ruídos eventuais alcançam volumes 
mais altos. Um trio elétrico, por exemplo, chega facilmente a 130 dB(A), o que pode provocar perda 
auditiva induzida, temporária ou permanente em poucos segundos. 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) através da Resolução nº 
001/90 estabelece que a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades 



                                                                

6–47 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, 
deve obedecer aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos na NBR 10.151:2019 
(ABNT, 2019), que fixa índices aceitáveis aos ruídos, visando o conforto da 
comunidade e à proteção da saúde de acordo com a zona e horário. 

A Tabela 20 apresenta os níveis de decibéis máximos permitidos nos períodos 
diurno e noturno conforme as zonas consideradas. 

Tabela 20 - Níveis de Ruído permitidos, por Área e Período (NBR 10.151/2019) 

Tipo de Área 
Período 

Diurno Noturno 
Área de residências rurais 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista predominantemente residencial 55 50 

Área mista com predominância de atividades comerciais e/ou 
administrativa 

60 55 

Área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: ABNT (2019). 

No âmbito estadual, a Lei nº 12.789 (PERNAMBUCO, 2005c), de 28 de abril 
de 2005, dispõe sobre os ruídos urbanos e a poluição sonora no estado de 
Pernambuco. Em seu Art. 15º, foram instituídos os níveis máximos aceitáveis de 
ruídos de acordo com o tipo de área e período do dia (Tabela 21). 

Tabela 21 - Níveis máximos aceitáveis de ruídos, segundo a Lei estadual nº 12.789 

Tipo de área 
Período do dia 

Diurno (1) Vespertino (2) Noturno (3) 
Residencial 65 dB 60 dB 50 dB 
Diversificada 75 dB 65 dB 60 dB 

(1) Período compreendido entre as 07:00h e as 18:00h 

(2) Período compreendido entre as 18:00h e as 22:00h 

(3) Período compreendido entre as 22:00h e as 07:00h 

Em função do padrão ocupacional rural da região, o nível máximo aceitável 
de ruído mais restrito é o indicado pela NBR 10.151:2019 (ABNT, 2019) para a 
tipologia “Áreas de residências rurais”, que corresponde a 40 dB para o período diurno 
e 35 dB para o noturno. 

A NBR 10151:2019 (ABNT, 2019), além de indicar os níveis máximos de ruído 
permitidos por tipologia e período do dia, também apresenta a metodologia para a 
aferição das pressões sonoras. Para caracterização da poluição sonora em 
determinado ambiente deve ser medida a pressão sonora, numa escala mais simples, 
utilizando-se uma relação logarítmica expressa em decibel (dB). Os aparelhos 
utilizados para medir o nível de pressão sonora são dotados de filtros de ponderação 
para aproximarem as medições das características de respostas do ouvido humano. 
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Dessa forma os níveis de ruído, contínuo ou intermitente, devem ser medidos em 
decibéis (dB), com instrumento de medição de nível de pressão sonora operando no 
circuito “A” e ajustado para resposta rápida. 

Para a avaliação dos atuais níveis de ruído nas áreas diretamente afetadas 
foram realizadas aferições de pressão sonora em três pontos, no período diurno, no 
dia 18 e 19 de novembro de 2021. Os resultados obtidos neste estudo servem de 
referência comparativa para o monitoramento desta variável ambiental, além de 
servirem para a caracterização dos níveis de ruído ambiente atual das áreas de 
influência. 

A Tabela 22 apresenta os resultados das medições de ruído, com 
coordenadas, data e horário de cada medição. A Figura 28, apresenta a localização 
dos pontos onde realizou-se a aferição e ruídos e a Figura 29 e a Tabela 22 ilustram 
os locais onde foram realizadas as medições. 

Tabela 22 - Medições dos atuais níveis de ruído no Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira 

Ponto Longitude Latitude Data Horário da Mediação LAeq 
P1 656.975,00 9.152.568,00 18/11/2021 11:12 32,2 
P2 656.300,00 9.152.190,00 19/11/2021 08:09 36,3 
P3 656.607,82 9.152.497,84 19/11/2021 08:42 41,2 
P4 656.823,00 9.152.262,00 19/11/2021 10:23 39,7 

Coordenadas: SIRGAS 2000; Zona 24S 

Fonte: Engea (2021). 

A análise dos resultados obtidos nas medições da campanha realizada nos 
dias 18/11/2021 e 19/11/2021 permite constatar que, no momento da aferição, apenas 
um dos pontos ficou acima do que determina a NBR 10151:2019 (ABNT, 2019) como 
limite de ruído máximo permitido para área de residências rurais (≤ 40 dB). A 
superação do limite no ponto P3 pode ser justificada pela fauna local. 
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Figura 28 - Localização dos pontos de aferição de ruídos 

 
Fonte: Engea (2021).
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Figura 29 – Aferição de ruídos (A) Ponto P1; (B) Ponto P2; (C) Ponto P3; (D) Ponto P4 

  

Coordenadas: SIRGAS 2000; Zona 24S | 
656.975,00; 9.152.568,00 

Fonte: Acervo Engea (2021). 

Coordenadas: SIRGAS 2000; Zona 24S | 
656.300,00; 9.152.190,00 

Fonte: Acervo Engea (2021). 

  
Coordenadas: SIRGAS 2000; Zona 24S | 

656.607,82; 9.152.497,84 
Fonte: Acervo Engea (2021). 

Coordenadas: SIRGAS 2000; Zona 24S | 
656.823,00;9.152.265,00 

Fonte: Acervo Engea (2021). 
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6.4 MEIO BIÓTICO 

6.4.1 Caracterização do Ecossistema 

A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e ocupa uma área de 
844.453 km², que corresponde a cerca de 70% da Região Nordeste 
(aproximadamente de 11% do território nacional). Ela cobre boa parte dos estados da 
Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas e 
Maranhão, além de ocupar um pequeno trecho da Região Sudeste, ao norte do estado 
de Minas Gerais, onde predomina o clima semiárido, com pluviosidade máxima de 
800 mm/ano (IBGE, 2004). Mesmo sendo o maior e mais importante ecossistema 
existente no Nordeste brasileiro, a Caatinga encontra-se altamente ameaçada devido 
ao uso inadequado de seus recursos (ICMBio, 2018). 

O empreendimento está inserido na Microrregião do Pajeú e na Mesorregião 
Sertão Pernambucano. O clima predominante é o semiárido, caracterizando região 
menos úmida com chuvas concentradas e longo período de estiagem. 

6.4.2 Flora e Vegetação 

6.4.2.1 Aspectos Gerais 

O Estado de Pernambuco é uma das unidades federativas que integram a 
Região Nordeste do Brasil. Possui extensão territorial de 98.067,880 km² e 185 
municípios. Sua população totaliza cerca de 9.616.621 habitantes (IBGE, 2017). O 
bioma predominante é a Caatinga, que se estende por quase a totalidade do território. 

A Caatinga constitui um complexo de formações vegetais rico em espécies 
lenhosas e herbáceas, sendo as primeiras caducifólias e as últimas, em sua maioria, 
perenes (CÂNDIDO et al., 2005). 

A maioria das plantas apresenta estratégias adaptativas às adversidades 
climáticas, destacando-se, por exemplo a redução de área foliar, transformada muitas 
vezes em espinhos, o armazenamento de reservas em partes da planta, 
desenvolvimento de sistema vascular superficial. Além dessas adaptações, a 
Caatinga apresenta como características a presença de árvores de pequeno porte ou 
arbustos com troncos tortuosos que, em geral, perdem as folhas na estação das 
secas, em virtude da escassez hídrica. Porém, a composição florística nesse bioma 
não é uniforme e varia de acordo com aspectos ambientais, como regime 
pluviométrico e características do solo. 

Apesar de diverso, o extrativismo realizado na Caatinga tem provocado 
consequências significativas aos recursos naturais renováveis. A prática de supressão 
da vegetação sem controle, uso irracional do solo e assoreamento dos corpos d’água 
tem provocado perdas significativas na diversidade florística e faunística (DRUMOND 
et al., 2000), consequentemente há um aumento das áreas sujeitas a desertificação. 

É possível observar que em alguns lugares há predominância de vegetação 
secundária composta por arbustos com ramificações e rebrota a partir do nível do solo, 
o que caracteriza a interferência do homem na dinâmica e sucessão ecológica das 
mesmas (ALVES et al., 2009). 
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Portanto, o estudo da flora das áreas de influência, onde será inserido o Aterro 
Sanitário Afogados da Ingazeira, tem como função principal avaliar as características 
e a distribuição da vegetação. 

6.4.2.2 Coleta de Dados Secundários 

A classificação utilizada para caracterizar as fisionomias da vegetação das 
áreas de influência seguiu o que preconiza a Caracterização da Vegetação Brasileira 
VELOSO et al., (1991) e IBGE (2012). 

Foram consultados livros, artigos científicos e outras fontes de informações 
oficiais a respeito de espécies de potencial ocorrência na área onde será implantado 
o Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira. Para cada espécie encontrada, foram 
colhidos dados bióticos e abióticos como: classificação, origem, status de 
conservação e dados ecológicos. 

6.4.2.3 Coleta de Dados Primários  

Os dados primários referentes à vegetação das áreas de influência foram 
obtidos durante o trabalho de campo, realizado no período de 16 e 17 de novembro 
de 2021. 

Definiu-se três parcelas amostrais, duas localizadas na ADA e uma localizada 
na AII. No entanto, o levantamento e reconhecimento das espécies vegetais foram 
realizados em todas as áreas de influência. A disposição das parcelas na área 
obedeceu a ordem de maior relevância de ocorrência de vegetação, onde foram 
escolhidos os fragmentos mais conservados, visando melhor caracterização da 
estrutura e das fitofisionomias encontradas. 

A Tabela 23 apresenta as coordenadas de cada área amostral. 

Tabela 23 - Localização das parcelas amostrais do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira 

Parcela Amostral Zona Longitude Latitude Área de Influência 
1 24M 656.566 9.152.278 ADA 
2 24M 656.816 9.152.589 ADA 
3 24M 657.529 9.152.038 AII 

Fonte: Engea (2021). 

No diagnóstico da flora, foram avaliados diferentes estratos vegetacionais 
encontrados dentro das áreas de influência, sendo eles: espécies arbóreas, 
arbustivas, subarbustivas e herbáceas. Além disso, foram inseridas informações 
adicionais a respeito das principais espécies de ocorrência por meio de entrevistas 
com os moradores da região, incluindo também o nome vulgar, científico, ordem, 
família, gênero, espécie e o hábito.  
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6.4.2.4 Diagnóstico da Vegetação das Áreas de Influência 

Nas parcelas estudadas, identificaram-se indivíduos pertencentes a diferentes 
estratos, contemplando 13 espécies, distribuídas em 13 gêneros e 5 famílias (Tabela 
24). As famílias que contribuíram com maior riqueza foram Fabaceae (seis espécies) 
seguida de Cactaceae (três espécies). Em estudos da flora realizados em áreas de 
Caatinga, essas famílias são citadas como as mais representativas. 
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Tabela 24 - Espécies da flora amostradas para o empreendimento Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira 

Família Nome Vulgar Nome Científico Hábito Origem Status de 
Conservação 

ADA AI
D 

AII 

Apocynaceae  Pereiro Aspidosperma pyrifolium Mart. 
& Zucc. 

Arbóreo Nativa Menos 
preocupante 

x x  

Algodão-de-seda Calotropis procera (Aiton) 
W.T.Aiton 

Arbusto Naturalizada Não avaliada x x x 

Cactaceae Rabo-de-raposa Harrisia adscendens (Gürke) 
Britton & Rose 

Arbusto / Suculenta  Nativa Menos 
preocupante 

x x x 

Mandacaru Cereus jamacaru DC. Árvore / Suculenta Nativa Menos 
preocupante 

x x x 

Palma Opuntia dillenii (Ker Gawl.) 
Haw. 

Arbusto Naturalizada Menos 
preocupante 

 x x 

Euphorbiaceae  Pinhão Jatropha mollissima (Pohl) 
Baill. 

Arbusto / Arbóreo Nativa Menos 
preocupante 

x x x 

Fabaceae Algaroba Prosopis juliflora (Sw.) DC Arbóreo  Não avaliada  x x 

Angico de caroço Anadenanthera colubrina 
(Vell.) Brenan 

Arbusto / Arbóreo Nativa Menos 
preocupante 

x x x 

Jurema de 
embira 

Mimosa ophthalmocentra 
Mart. ex Benth. 

Arbusto / Arbóreo Nativa Menos 
preocupante 

x x x 

Jurema-preta Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Arbusto / 
Subarbusto/Arbóreo 

Nativa Menos 
preocupante 

 

x x x 

Jurema-branca Piptadenia retusa (Jacq.) 
P.G.Ribeiro, Seigler & Ebinger 

Arbusto / Arbóreo Nativa Menos 
preocupante 

x x x 

Catingueira Cenostigma pyramidale (Tul.) 
Gagnon & G.P.Lewis 

Arbusto / Arbóreo Nativa Menos 
preocupante 

x x x 

Rhamnaceae Joazeiro Sarcomphalus joazeiro (Mart.) 
Hauenshild 

Arbóreo Nativa Menos 
preocupante 

 x x 

*Classificação conforme a IUCN e a Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. 

Fonte: Engea (2021). 
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Das 13 espécies registradas, a maioria é pertencente à categoria de 
generalista com ampla distribuição na Caatinga (Tabela 24). As áreas de influência do 
Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira são caracterizadas, principalmente, pela 
presença de dois estratos vegetais: um arbustivo-arbóreo superior com árvores de 
maior porte esparsadas e outro, inferior gramíneo-lenhoso de relevante importância 
fitofisionômica com presença de espécies de Cactaceaes. 

A área do empreendimento abrange diferentes atividades do uso do solo, 
como agricultura e pecuária. A perturbação antrópica exercida nas áreas de influência 
ocasiona alterações sobre a cobertura vegetal onde, a área do empreendimento e seu 
entorno, são constituídos por uma vegetação mais rala. Uma parte, é destinada à 
pastagem caracterizada por alguns indivíduos isolados de Calotropis procera (Aiton) 
W.T.Aiton (Algodão-de-ceda) e predominância de indivíduos jovens de Mimosa 
tenuiflora (Willd.) Poir. (Jurema-preta). 

Dessa forma, as áreas onde a vegetação natural vêm sendo removidas de 
maneira, são predominantemente constituídas por espécies pioneiras que se 
encontram em processo de regeneração espontânea. A Jurema-preta, é uma 
Fabaceae considerada resistente sendo classificada como indicadora de sucessão 
secundária progressiva ou de regeneração (ARAÚJO-FILHO; CARVALHO, 1996), o 
que demonstra a condição da área. 

O núcleo da ADA caracteriza-se por vegetação mais arbórea representada 
pelas espécies: Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan (Angico de Caroço), 
Piptadenia retusa (Jacq.) P.G.Ribeiro, Seigler & Ebinger (Jurema-branca) Cenostigma 
pyramidale (Tul.) E. Gagnon & G. P. Lewis (Catingueira) e Aspidosperma pyrifolium 
Mart. & Zucce (Pereiro). Essas espécies são resistentes e bem adaptadas às 
condições ambientais da Caatinga O Angico de Caroço é uma espécie nativa da 
Caatinga com grande potencial medicinal. No grupo sucessional, é uma espécie 
classificada como secundária inicial. Em outros trabalhos realizados na Caatinga, a 
Cenostigma pyramidale (Tul.) E. Gagnon & G. P. Lewis (Catingueira) é uma das mais 
frequentes. Essa espécie é pioneira tolerante a solos pobres em nutrientes e a intensa 
incidência solar. 

As espécies mencionadas anteriormente, também encontravam-se presentes 
nas áreas não afetadas diretamente pelo empreendimento, porém em menor 
proporção. Pela existência de algumas comunidades na AID (ex: comunidade de 
Jequiri) e na AII, a utilização e o plantio de palma forrageira para pastagens, como a 
Opuntia dillenii (Ker Gawl.) fazia com que essa espécie estivesse bem representada 
nessas áreas. Além dessa Cactaceae, foram registradas as espécies: Harrisia 
adscendens (Gürke) Britton & Rose (Rabo de raposa) e o Cereus jamacaru DC. 
(Mandacaru). Na AII, o Sarcomphalus joazeiro (Mart.) Hauenshild (Joazeiro) 
encontrava-se representado por indivíduos de médio a grande porte distribuídos 
isoladamente. O Juazeiro é uma árvore perenifólia e que graças ao amplo e profundo 
sistema radicular é capaz de absorver água e manter-se verde durante o período de 
estiagem.  

Todas as espécies, com exceção da Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. (Palma) 
e da Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton (Algodão-de-seda), são nativas. A espécie 
Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton, é exótica invasora conhecida popularmente 
como Algodão-de-seda, Flor-de-seda, Lã-de-seda ou Saco-de-velho e tem sua origem 
na África e na Ásia, sendo naturalizada no Brasil. A espécie invade áreas do Cerrado, 
Caatinga e da Restinga. Há registros de sua ocorrência nas regiões Norte, Nordeste, 
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Centro-Oeste e Sudeste. A Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. (Palma) é uma espécie 
nativa dos Estados Unidos, México e Cuba. Ela se adaptou muito bem na região 
semiárida é comum o plantio dessa espécie como forrageira para o gado.  

6.4.3 Áreas Protegidas 

6.4.3.1 Unidades de Conservação 

As UCs são áreas protegidas sob gestão jurídico-administrativa do Estado que 
visa estratégia mais eficaz para a conservação, preservação e manutenção da 
biodiversidade. 

O SNUC, criado pela Lei nº 9.985 (BRASIL, 2000a), de julho de 2000 
estabelece normas e diretrizes para a criação, implantação e gestão das UCs, que por 
definição são: 

 

Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção. 

 

As UCs dividem-se em Unidades de Proteção Integral e de Uso Sustentável 
que são distribuídas em diferentes esferas (municipal, estadual e federal). No Brasil 
existem cerca 2.446 UCs protegendo uma área total de 2.552.196,72 km². 

O estado de Pernambuco possui 89 UCs (44 de Proteção Integral e 45 de Uso 
Sustentável), 19 no Bioma Caatinga, 6 no Ecossistema Marinho e 49 na Mata 
Atlântica. 

As áreas de influência do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira não se 
encontram inseridas dentro de UCs, sendo a mais próxima, o RVS Serra do Giz que 
dista aproximadamente 44 km da área do empreendimento (Mapa 16). 
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6.4.3.2 Reserva da Biosfera 

A Reserva da Biosfera da Caatinga (RBCA) foi criada em 2001 e abrange dez 
estados: Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais (MMA, 2017). 

A RBCA é constituída por uma ou mais áreas-núcleo, destinadas à proteção 
integral da natureza (podem ser integradas por UC já criadas); uma ou mais zonas de 
amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em dano para as 
áreas-núcleo; e uma ou mais zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo 
de ocupação e o manejo dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo 
participativo e em bases sustentáveis. 

As regiões associadas à Reserva da Biosfera (região núcleo, de 
amortecimento ou de transição) não devem ser confundidas com Áreas Protegidas ou 
com Unidades de Conservação. Essas regiões não possuem restrições legais em 
relação às atividades econômicas, mas sim sugerem o desenvolvimento visando a 
conservação, uso sustentável e recuperação da biodiversidade. 

Deste modo, a ADA e AID do empreendimento estão inseridas na zona de 
amortecimento e a AII encontra-se em maior parte na zona de amortecimento e em 
menor parte, na zona de transição da RBCA (Mapa 17). 

É importante salientar que reservas da biosfera não causam impeditivos ou 
restrições para a implantação de empreendimentos, pois as diretrizes apresentadas 
nas bases legais são recomendações. 
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6.4.3.3 Áreas Prioritárias de Conservação 

No final da década de 1990, o Ministério do Meio Ambiente realizou a primeira 
“Avaliação e Identificação das Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação dos 
Biomas Brasileiros”. No documento final, foram estabelecidas 900 áreas pelo Decreto 
nº 5.092 (BRASIL, 2004a), de 24 de maio de 2004, e instituídas pela Portaria MMA nº 
126 (BRASIL, 2004b), de 27 de maio de 2004. 

Nessa portaria, ficou definido que essas áreas passariam por revisão 
periódica, em prazo não superior a dez anos, conforme o avanço do conhecimento 
técnico e das condições ambientais. 

Sendo assim, visando atender o que determinava a normativa, foi 
apresentada, no ano de 2007, a atualização das Áreas Prioritárias, cuja metodologia 
incorporou os princípios de planejamento sistemático para conservação e seus 
critérios básicos (representatividade, persistência e vulnerabilidade dos ambientes), 
priorizando o processo participativo de negociação e formação de consenso. Com 
isso, buscou-se envolver um número maior de setores e grupos ligados à temática 
ambiental, referendando o processo e considerando os diversos interesses. 

A atualização se deu por meio da Portaria nº 09, de 23 de janeiro de 2007 
(BRASIL, 2007a), que classificou as Áreas Prioritárias para a conservação, em função 
do grau de importância para a biodiversidade, nas seguintes categorias: 
extremamente alta, muito alta, alta e insuficientemente conhecida. 

Logo após, essas áreas foram classificadas em função das prioridades de 
implementação das ações, definidas por sua riqueza biológica, importância para as 
comunidades tradicionais e povos indígenas e por sua vulnerabilidade, nas seguintes 
categorias: extremamente alta, muito alta e alta. 

Sendo assim, foram indicadas as ações relacionadas a seguir como 
prioritárias para as áreas identificadas. Inventário Ambiental/Biológico; Recuperação 
de Áreas Degradadas e Espécies; Criação de Mosaicos/Corredores; Manejo; Fomento 
ao Uso Sustentável; Fiscalização; Educação Ambiental; Estudos Socioantropológicos; 
Estudos do Meio Físico; Criação de UC (Proteção Integral ou Uso Sustentável, ou 
Categoria Indefinida). 

Em 2016, por meio da Portaria MMA nº 223 (BRASIL, 2016a), de 21 de junho 
de 2016 (2ª Atualização 2016/2018), as Áreas Prioritárias para conservação dos 
biomas Cerrado, Pantanal e Caatinga foram atualizadas, pela qual a formulação e a 
implementação de políticas públicas, programas, projetos e atividades, sob a 
responsabilidade do Governo Federal, passaram a ser voltados a: 

 
I – conservação in situ da biodiversidade;  

II – utilização sustentável de componentes da biodiversidade;  

III – repartição de benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao 
conhecimento tradicional associado;  

IV – pesquisa e inventários sobre a biodiversidade;  

V – recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre explotadas ou 
ameaças de extinção; e  

VI – valorização econômica da biodiversidade. 
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Dessa forma, analisando o empreendimento do Aterro Sanitário Afogados da 
Ingazeira, constatou-se que há duas Áreas Prioritárias para Conservação com 
prioridade de ação e importância biológica alta distando 7 a 12 km do empreendimento 
(Mapa 18). 

Porém,  ressalta-se que áreas prioritárias de conservação não causam 
impeditivos ou restrições para a implantação de empreendimentos, já que as diretrizes 
apresentadas nas bases legais são recomendações. 
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6.4.3.4 Corredores Ecológicos  

A supressão das florestas nativas, além de reduzir o habitat de várias 
espécies, também causa a fragmentação desses ecossistemas. Esse fracionamento 
prejudica as populações de animais e plantas e diminui o fluxo gênico das espécies. 

Para minimizar esse isolamento, uma das técnicas empregadas é a criação 
de “Corredores de Biodiversidade” ou “Corredores Ecológicos”. Essa definição de 
corredores poderá ser modificada em função, por exemplo, da escala geográfica que 
possuem e de como são formados. 

O conceito de corredores passou a existir durante os anos 1990, em meio a 
debates na comunidade científica. Ele foi considerado como uma das principais 
estratégias a ser utilizada na conservação da biodiversidade. No Brasil, o conceito foi 
incorporado à legislação em 1993 pelo Decreto nº 750, já revogado. Hoje, a matéria 
está regulamentada pela Lei nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000a), que institui o SNUC, que 
por meio do Art. 25, determina que "as unidades de conservação, exceto Área de 
Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma 
zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos”. Assim como 
disposto no Decreto regulamentar nº 4.430/2002 (BRASIL, 2000b). 

Os corredores ecológicos se referem à faixa de vegetação que reconectam 
fragmentos florestais ou Unidades de Conservação, que sofreram algum tipo de 
separação por interferência humana, sendo elas; agricultura, estradas ou 
desmatamento. O objetivo é permitir o livre deslocamento de animais, a dispersão de 
sementes, aumento da cobertura vegetal e aumentar o fluxo gênico da fauna e flora. 

Os corredores são instituídos com base em estudos sobre o deslocamento de 
espécies, sua estratégia de vida e a distribuição de suas populações. A partir destas 
informações, são definidas as regras de utilização destas áreas, a fim de amenizar e 
ordenar os impactos ambientais das atividades humanas sob o ambiente. 

Em 2005, o MMA publicou a Portaria nº 76, de 11 de março de 2005 
reconhecendo importantes corredores ecológicos do bioma Caatinga, com destaque 
para o Corredor Ecológico Caatinga (CEC). O IBAMA é o responsável pela 
administração do CEC que compreende 40 municípios dos estados de Pernambuco, 
Bahia, Sergipe, Piauí e Alagoas e interliga oito unidades de conservação. O CEC tem 
como objetivo fortalecer a participação dos gestores da região de modo que ações 
para conservar a diversidade biológica e para estabelecer a expansão de áreas 
protegidas, sejam implementadas, assim como, oferecer novas oportunidades de 
conservação e desenvolvimento sustentável para a região. 

O Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira não encontra-se inserido no CEC. 

6.4.3.5 Áreas de Preservação Permanentes (APPs) 

Conforme definição da Lei Federal nº 12.651:2012 (BRASIL, 2012), que 
instituiu o novo Código Florestal, a Área de Preservação Permanente é uma área 
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar 
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas. 
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Desta forma, os critérios práticos de delimitação dessas APPs, principalmente 
as que estão associadas aos recursos hídricos (considerando as margens dos corpos 
d’água), também foram detalhados e ampliados nas Resoluções CONAMA nº 
302:2002 (BRASIL, 2002c), nº 303:2002 (BRASIL, 2002d), nº 341:2003 (BRASIL, 
2003a) e nº 369:2006 (BRASIL, 2006a). 

Assim, para a delimitação das APPs inseridas nas áreas de influência do 
Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira, foram utilizados os critérios estabelecidos no 
Art. 4º dessa Lei Federal, quais sejam: 

Faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do 
leito regular com largura variando de 30 a 500 metros, de acordo 
com a largura do curso d’água; 

Áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais com largura 
variando de 50 a 100 metros em zonas rurais e 30 metros em 
zonas urbanas; 

Áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais; 

Áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
com raio mínimo de 50 metros; 

Encostas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na 
linha de maior declive; 

As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 
mangues; 

Os manguezais, em toda a sua extensão; 

As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções 
horizontais; No topo de morros, montes, montanhas e serras, 
com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 
25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível 
correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação sempre em 
relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal 
determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou, nos 
relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da 
elevação; 

As áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja 
a vegetação; e 

Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com 
largura mínima de 50 metros, a partir do espaço 
permanentemente brejoso e encharcado. 

 
Vale ressaltar que em Pernambuco as APPs de topo de morro só ocorrem a 

partir de 1.100 metros de altitude, conforme definido pela Lei Estadual nº 15.621 
(PERNAMBUCO, 2015a) de outubro 2015, que alterou a Lei de Política Florestal do 
Estado. O Mapa 19 apresenta as APP’s dos corpos hídricos.   
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6.4.3.6 Espécies Endêmicas, Raras, Ameaçadas de Extinção e Imunes de Corte  

Segundo a última lista de espécies da flora ameaçadas do Ministério do Meio 
Ambiente e do IBAMA, divulgada através da Portaria nº 443, de 17 de dezembro de 
2014, revogando a Instrução Normativa de nº 6 de 23 de setembro de 2008, destaca 
que nenhuma das espécies caracterizada encontra-se presente nessas listas. 

Com exceção da Prosopis juliflora (Sw.) DC (Algaroba) e da Calotropis 
procera (Aiton) W.T.Aiton (Algodão-de-seda) que ainda não foram avaliadas, não 
foram observadas durante o levantamento a ocorrência de espécies classificadas 
como ameaçadas de extinção, segundo dados do CNCFlora e da IUCN. 

❖ Relação das Espécies Encontradas nas Parcelas do Aterro Sanitário Afogados 
da Ingazeira 

Figura 30 – Mimosa ophtalmocentra Mart. Ex Benth. (Jurema de embira) 

 
Fonte: Acervo Engea (2021). 
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Figura 31 – (A) Cereus jamacaru DC (Mandacaru); (B) Prosopis juliflora (Sw.) DC (Algaroba); (C) 
Jatropha mollissima (Pohl) Baill. (Pinhão-bravo); (D) Harrisia adscendens (Gürke) Britton & Rose 

(rabo-de-raposa) 

  

  
Fonte: Acervo Engea (2021). 
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Figura 32 – (A) Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. (Palma); (B) Calotropis procera (Aiton) W.T.Aiton 
(Algodão-de-seda); (C) Sarcomphalus joazeiro (Mart.) Hauenshild. (Joazeiro); (D) Anadenanthera 

colubrina (Vell.) Brenan (Angico-de-caroço) 

  

  
Fonte: Acervo Engea (2021). 
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Figura 33 – (A) Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc.(Pereiro); (B) Piptadenia retusa (Jacq.) 
P.G.Ribeiro, Seigler & Ebingernte: (Jurema-branca); (C) Cenostigma pyramidale (Tul.) Gagnon & 

G.P.Lewis (Catingueira); (D) Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (Jurema-preta) 

  

  
Fonte: Acervo Engea (2021). 
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6.4.4 Fauna 

O Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira encontra-se inserido no bioma 
Caatinga, constituído por vegetação heterogênea resultante das características 
ambientais da região como a variação pluviométrica, as características edáficas, as 
fitofisionomias, entre outros. Essa variabilidade resulta em micro-habitats que permite 
comportar um alto grau de riqueza de espécies com destaque para a fauna. 

6.4.4.1 Coleta de Dados Primários e Secundários 

O estudo foi desenvolvido com base em informações quali-quantitativas a 
partir do levantamento de dados primários e secundários. 

O trabalho de campo ocorreu no período de 16 a 19 de novembro de 2021. 
Foram escolhidos 03 pontos amostrais com base no hábito, na ecologia da fauna do 
bioma Caatinga e nas características ambientais da região. 

A Tabela 25 e apresenta, as coordenadas e locação dos pontos amostrais. 

Tabela 25 - Localização dos pontos amostrais do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira 

Ponto Amostral Zona Longitude Latitude Área de Influência 
1 24M 656.566 9.152.278 ADA 
2 24M 656.816 9.152.589 ADA 
3 24M 657.529 9.152.038 AII 

Fonte: Engea (2021). 

Os registros das espécies se deram pelo método de busca ativa com o auxílio 
de montagem de armadilhas fotográficas, além de entrevistas com moradores da 
região. Considerando a ampla distribuição de algumas espécies, foram realizados 
registros no entorno dos pontos com destaque para as estradas e os aquíferos 
(açudes e lagos) como forma de ampliar o número de identificações. 

Além dos dados obtidos em campo, informações adicionais foram utilizadas a 
partir de consulta em livros, artigos científicos e outras fontes de informações oficiais 
para complementação do diagnóstico da fauna. 

Foram analisados cinco grupos da fauna local, conforme detalhado nas 
seções seguintes.  
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6.4.4.2 Delineamento Experimental 

A partir da escolha dos pontos, os registros das espécies se deram por 
diferentes metodologias, agregando maior número de espécies em um período 
reduzido de tempo. O trabalho de campo ocorreu durante 03 (três) dias e foram 
realizadas caminhadas diurnas e noturnas nas áreas amostrais e nos entornos do 
Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira. 

Para o levantamento da fauna de mamíferos terrestres, foram utilizadas 
metodologias já concretizadas, como o uso de armadilhas fotográficas e a realização 
de busca ativa (direta ou indireta). 

O método de busca ativa direta consiste na procura do animal propriamente 
dito durante as caminhadas em trilhas. Por sua vez, a busca ativa indireta, 
corresponde com a procura por seus vestígios, tais como: ninhos, rastros, pelos, 
fezes, tocas, ossos, carcaças. O tipo de vestígio mais comum são as pegadas, quando 
recente e em condições físicas adequadas podem fornecer informações sobre a 
espécie. 

Foram utilizadas três armadilhas fotográficas (AF) (Digital Trail Camera HC-
801A), que permaneceram ativas por 02 (duas) noites consecutivas em cada ponto 
amostral (Figura 34). As AF foram instaladas de 30 a 50 cm acima do solo, de modo 
que o sensor de disparo esteja posicionado para detectar ao menos o dorso das 
espécies menores sem deixar de registrar os grandes carnívoros, por exemplo 
(CUNHA, 2013). Para atrair diferentes grupos de animais, foram colocadas iscas 
próximas às câmeras (abacaxi, sardinha e ração úmida para gatos). Os pontos para 
instalação das câmeras corresponderam a locais como abrigos, pontos de passagem 
e alimentação.  

Para compor a lista de espécies, realizaram-se entrevistas/conversas 
informais com moradores locais, residentes próximos aos pontos amostrais para 
conhecer a ocorrência das espécies na área do empreendimento. O status de 
conservação e categoria de ameaça foram baseados em listas de espécies 
ameaçadas a nível internacional e nacional, sendo elas, respectivamente: 
International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2021) e Livro Vermelho do 
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio, 2018). 
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Figura 34 – Armadilhas fotográficas (Digital Trail Câmera HC-801ª) 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Engea (2021). 
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6.4.4.3 Diagnóstico da Fauna das Áreas de Influência 

❖ Mastofauna Terrestre 

Ao final da caracterização dos mamíferos terrestres da área do Aterro 
Sanitário Afogados da Ingazeira, registraram-se 35 espécies distribuídas em sete 
ordens e 17 famílias. As ordens Rodentia e Carnivora apresentaram o maior número 
de espécies com 9 e 6, respectivamente. 

Foram registradas a partir de armadilha fotográfica a espécie de médio porte 
Cerdocyon thous (Raposa) (Figura 35 (A) e (B)) e de pequeno porte Didelphis 
albiventris (Timbú) (Figura 35 (C)). As espécies mencionadas anteriormente são 
consideradas generalistas, onívoras, tolerantes a perturbações antrópicas e que 
encontram-se amplamente distribuídas na Caatinga.  

A espécies de grande porte, tiveram registros apenas a partir de entrevistas 
informais com moradores da região ou a partir de levantamentos de dados 
secundários (Tabela 26). Os mamíferos de médio e grande porte, especialmente 
carnívoros e ungulados, apresentam populações de menor tamanho, possuem habitat 
especialistas e necessitam de grandes áreas de locomoção, sendo mais sensíveis à 
presença humana. 

Dessa forma, o registro desses mamíferos durante visita em campo podem 
ser oriundos da proximidade da área onde será inserido o empreendimento a 
comunidades com áreas destinadas à agricultura e criação de caprinos e de bovinos. 

Considerando todos os tipos de registros, alguns dos mamíferos de pequeno 
porte apontados para a área do empreendimento foram o Akodon cursor (Rato-do-
chão), Wiedomys pyrrhorhinos (Rato-do-focinho) e Galea spixii (Preá). Em relação ass 
espécies de médio e grande porte foram o Mazama americana (Veado), o Thrichomys 
apereoides (Punaré) e a Dasyprocta prymnolopha (Cutia). 
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Figura 35 - (A) e (B) Cerdocyon thous (Raposa) registrados a partir de armadilha fotográfica na ADA 
e na AI; (C) Registro de Timbu (Didelphis albiventris) na ADA do empreendimento 

  

 

 

Fonte: Acervo Engea (2021). 
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Tabela 26 - Espécies de mamíferos terrestres registrados para o empreendimento Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira 

Táxon Nome Vulgar 
Forma de Registro Origem Status de 

conservação 
Busca 

ativa/trap 
Dados 

secundários Entrevista  IUCN ICMBio 

Artiodactyla: Cervidae 
       

Mazama americana (Erxleben, 1777) Veado - x - Nativo DD DD 

Artiodactyla: Tayassuidae 
       

Tayassu tajacu (Linnaeus, 1795) Caititú - x - Nativo LC - 

Carnivora: Canidae 
       

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) Raposa x x x Nativo LC LC 

Carnivora: Mephitiidae 
       

Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785) Cambambá, Ticaca - x - Nativo LC LC 

Carnivora: Mustelidae 
       

Galictis cuja (Molina, 1782) Furão-pequeno - x - Nativo LC LC 

Galictis vittata (Schreber, 1776) Furão - x - Nativo LC LC 

Carnivora: Procyonidae 
       

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) Coati - x - Nativo LC LC 

Procyon cancrivorus (G. [Baron] Cuvier, 
1798) 

Guaxinim, mão pelada - x - Nativo LC LC 

Cingulata: Dasypodidae 
       

Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-rabo-de-couro - x - Nativo LC LC 

Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-galinha - x - Nativo LC LC 

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) Tatu-peba - x x Nativo LC LC 

Didelphimorphia: Didelphidae  
       

Didelphis albiventris (Lund, 1840) Cassaco, Timbú x x x Nativo LC LC 

Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) Cuíca-ágil - x - Nativo LC LC 

Marmosa demerarae (Thomas, 1905) Cuíca-cinzenta - x - Nativo LC LC 
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Táxon Nome Vulgar 
Forma de Registro Origem Status de 

conservação 
Busca 

ativa/trap 
Dados 

secundários Entrevista  IUCN ICMBio 

Marmosa murina (Linnaeus, 1758) Cuíca-pequena - x - Nativo LC LC 

Monodelphis domestica (Wagner, 1842) Rato-cachorro - x - Nativo LC LC 

Pilosa: Myrmecophagidae 
       

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) Tamanduá - x - Nativo LC LC 

Primates: Callitrichidae 
       

Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758) Sagui-donordeste - x x Nativo LC LC 

Cebus apella (Linnaeus, 1758) Macaco-prego - x - Nativo LC LC 

Rodentia: Caviidae 
       

Cavia aperea (Erxleben,1777) Preá - x - Nativo LC LC 

Galea spixii (Wagler, 1831) Preá - x x Nativo LC LC 

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 
1766) 

Capivara - x - Nativo LC LC 

Rodentia: Cricetidae  
       

Akodon cursor (Winge, 1887) Rato-do-chão - x - Nativo LC LC 

Calomys expulsus (Lund, 1841) Rato-do-chão - x - Endêmico  LC LC 

Cerradomys subflavus (Wagner, 1842) Rato-da-fava - x - Nativo LC LC 

Holochilus sciureus (Wagner, 1842) Rato-d’água-vermelho - x - Nativo LC LC 

Necromys lasiurus (Lund, 1840) Rato-do-mata - x - Nativo LC LC 

Nectomys squamipes (Brants, 1827) Rato-d’água - x - Nativo LC LC 

Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) Ratinho-de-rabo-
comprido 

- x - Nativo LC LC 

Rhipidomys mastacalis (Lund, 1840) Rato-xuáu - x - Endêmico  LC LC 

Wiedomys pyrrhorhinos (Wied-Neuwied 
1821) 

Rato do focinho 
vermelho 

- x - Endêmico  LC LC 

Rodentia: Cuniculidae 
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Táxon Nome Vulgar 
Forma de Registro Origem Status de 

conservação 
Busca 

ativa/trap 
Dados 

secundários Entrevista  IUCN ICMBio 

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) Paca - x - Nativo LC LC 

Rodentia: Dasyproctidae 
       

Dasyprocta prymnolopha (Wagler, 1831) Cutia - x - Nativo LC LC 

Rodentia: Echimyidae 
       

Thrichomys apereoides (Lund, 1839) Punaré - x - Nativo LC LC 

Rodentia: Erethizonthidae 
       

Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) Coandú - x - Nativo LC LC 

Rodentia: Muridae 
       

Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Rato-das-casas - x - Nativo LC - 

Status de Conservação: ICMBio (Livro Vermelho do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, 2018) e IUCN (International Union for Conservation of Nature, 
2021): DD- deficiente de dados; LC- pouco preocupante; VU- vulnerável, EN- em perigo, CR-criticamente ameaçado de extinção, NE- não especificado; 
Fonte: Engea (2021). 
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❖ Herpetofauna 

A partir do levantamento de dados secundários e de entrevistas com 
moradores, houve registro de um total de 92 espécies representantes da 
herpetofauna; sendo 32 espécies de anfíbios anuros e 60 de répteis. 

Os anuros distribuem-se em 15 gêneros, pertencentes às famílias Bufonidae 
(três espécies), Ceratophryidae (uma espécie), Cycloramphidae (uma espécie), 
Hemiphractidae (uma espécie), Hylidae (doze espécies), Leiuperidae (cinco 
espécies), Leptodactylidae (seis espécies), Microhylidae (uma espécie), 
Phyllomedusidae (uma espécie) e Pipidae (uma espécie). 

Os répteis registrados são classificados em 46 gêneros, distribuídos entre 20 
famílias; Crocodylia: Alligatoridae (duas espécies); Squamata - Anfisbênias: 
Amphisbaenidae (duas espécies); Serpentes: Boidae (duas espécies), Colubridae 
(onze espécies), Dactyloidae (uma espécie), Dipsadidae (doze espécies), Elapidae 
(duas espécie) e Viperidae (duas espécie); Lagartos: Anguidae (uma espécie), 
Gekkonidae (quatro espécies); Gymnophtalmidae (três espécies), Iguanidae (uma 
espécie), Leiosauridae (duas espécies); Phyllodactylidae (duas espécies), 
Polychrotidae (uma espécie), Scincidae (duas espécies), Sphaerodactylidae (uma 
espécie), Teiidae (três espécies) e Tropiduridae (três espécies); Testudines - 
Cágados: Chelidae (três espécies) (Tabela 27). 

 



                                                                                                                                                         

6–79 

Tabela 27 - Espécies de anfíbios e répteis amostrados para a área do empreendimento Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira 

Táxon Nome Vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
Conservação 

Dados 
Secundários Entrevista IUCN ICMbio 

Anura: Bufonidae 
      

Rhinella crucifer (Wied-Neuwied, 1821) Sapo de folhiço x - Endêmica LC LC 

Rhinella jimi (Stevaux, 2002) Cururu, sapo x x Nativa LC 
 

Rhinella granulosa (Spix, 1824) Sapo de areia x - Nativa LC LC 

Anura: Ceratophryidae 
      

Ceratophrys joazeirensis (Mercadal de Barrio, 1986) - x - Endêmica DD LC 

Anura: Cycloramphidae  
      

Proceratophrys cristiceps (Muller, 1824) - x - Endêmica LC LC 

Anura: Hemiphractidae 
      

Gastrotheca fissipes (Boulenger, 1888) Perereca marsupial x - Endêmica LC DD 

Anura: Heylidae 
      

Corythomantis greeningi (Boulenger, 1896) Perereca-grande x - Endêmica LC LC 

Dendropsophus branneri (Cochran,1948) Perereca x - Endêmica LC LC 

Dendropsophus decipiens (A. Lutz, 1925) Perereca-pequena x - Endêmica LC LC 

Dendropsophus elegans (Wied-Neuwied, 1821) Perereca-de-moldura x - Endêmica LC LC 

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) Perereca x - Nativa LC LC 

Dendropsophus nanus (Caramaschi & Jim, 1983) Perereca x - Nativa LC LC 

Dendropsophus oliverai (Bokermann, 1966) Perereca x - Endêmica LC LC 

Dendropsophus soaresi (Caramaschi & Jim, 1983) Perereca x - Endêmica LC LC 

Hypsiboas crepitans (Wied, 1824) Perereca x - Nativa LC LC 

Scinax auratus (Wied-Neuwied, 1821) Perereca x - Endêmica LC LC 

Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 1937) Perereca x - Endêmica LC LC 
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Táxon Nome Vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
Conservação 

Dados 
Secundários Entrevista IUCN ICMbio 

Scinax x-signatus (Spix, 1824)  Perereca x - Nativa LC LC 

Anura: Leiuperidae 
      

Physalaemus albifrons (Spix, 1824)  Perereca x - Endêmica LC LC 

Physalaemus cicada (Bokermann, 1966) Perereca x - Endêmica LC LC 

Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) Rã-cachorro x - Nativa LC LC 

Physalaemus kroyeri (Reinhardt & Lütken, 1862)  Perereca x - Endêmica LC LC 

Pleurodema diplolister (Peters, 1870) Perereca x - Endêmica LC LC 

Anura: Leptodactylidae 
      

Adenomera hylaedactyla (Cope, 1868) Sapo-cururu x - Nativa LC LC 

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) Rã-assobiadora x - Nativa LC LC 

Leptodactylus latrans (Linnaeus, 1758) Rã-manteiga, jia X - Nativa LC LC 

Leptodactylus syphax (Bokermann, 1969) Rã x - Nativa LC LC 

Leptodactylus troglodytes (A. Lutz, 1926) Rã x - Endêmica LC LC 

Leptodactylus vastus (A. Lutz, 1930) Rã x - Endêmica LC LC 

Anura: Microhylidae 
      

Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885) Rã x - Nativa LC LC 

Anura: Phyllomedisidae  
      

Pithecopus nordestinus (Caramaschi, 2006) Rã-macaco x - Nativa DD LC 

Anura: Pipidae 
      

Pipa carvalhoi (Miranda-Ribeiro, 1937) Rã X - Nativa LC LC 

Crocodylia: Alligatoridae 
      

Caiman latirostris (Daudin, 1802) Jacaré-de-papo-amarelo x - Nativa LC LC 

Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807) Jacaré-anão x - Nativa LC LC 
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Táxon Nome Vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
Conservação 

Dados 
Secundários Entrevista IUCN ICMbio 

Squamata/Anfísbenia: Amphisbaenidae 
      

Amphisbaena alba (Linnaeus, 1758) Cobra-cega x - Nativa LC LC 

Amphisbaena vermicularis (Wagler, 1824)  Cobra-cega x - Nativa LC LC 

Squamata/Lagartos: Anguidae 
      

Diploglossus lessonae (Peracca, 1890) Lagarto, cobra-de-vidro x - Endêmica LC LC 

Squamata/Lagartos: Dactyloidae 
      

Dactyloa punctata (Daudin, 1802) Papa-vento X - Nativa LC LC 

Squamata/Lagartos: Gekkonidae 
      

Gymnodactylus geckoides (Spix, 1825) Briba x - Endêmica LC LC 

Hemidactylus agrius (Vanzolini, 1978) Briba x - Endêmica LC LC 

Hemidactylus mabouia (Moreau & Jonnès, 1818) Víbora x - Exótica LC LC 

Lygodactylus klugei (Smith, Martim & Swain, 1977) Lagartixa anã de Kluge x - Endêmica LC LC 

Squamata/Lagartos: Gymnophthalmidae 
      

Acratosaura mentalis (Amaral, 1933) Lagartinho-do-folhiço x - Endêmica LC LC 

Dryadosaura nordestina (Rodrigues, Freire, Pellegrino; 
Sites Jr., 2005) 

Briba-cabeçuda x - Endêmica LC LC 

Micrablepharus maximiliani (Reinhardt & Lükten, 1862) Lagarto-de-cauda-azul x - Nativa LC LC 

Squamata/Lagartos: Iguanidae 
      

Iguana iguana (Linnaeus, 1758) Camaleão, iguana x - Nativa LC LC 

Squamata/Lagartos: Leiosauridae 
      

Enyalius bibronii (Boulenger, 1885) Papa-vento x - Endêmica LC LC 

Enyalius catenatus (Wied, 1821) Papa-vento x - Endêmica LC LC 

Squamata/Lagartos: Phyllodactylidae 
      

Phyllopezus periosus (Rodrigues, 1986) Bibrinha x - Endêmica LC LC 
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Táxon Nome Vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
Conservação 

Dados 
Secundários Entrevista IUCN ICMbio 

Phyllopezus pollicaris (Spix, 1825) Lagartixa-de-pedra x - Endêmica LC LC 

Squamata/Lagartos: Polychrotidae 
      

Polychrus acutirostris (Spix, 1825) Papa vento x - Nativa LC LC 

Squamata/Lagartos: Scincidae 
      

Brasiliscincus heathi (Schmidt & Inger, 1951) Mabuya brasileiro x - Endêmica LC LC 

Psychosaura agmosticha (Rodrigues, 2000) Lagarto x - Endêmica LC LC 

Squamata/Lagartos: Sphaerodactylidae 
      

Coleodactylus meridionalis (Boulenger, 1888) Lagartinho x - Endêmica LC LC 

Squamata/Lagartos: Teiidae 
      

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) Calango-verde x - Nativa LC LC 

Ameivula ocellifera (Spix, 1825) Lagarto bico doce x - Nativa LC LC 

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) Teju, teiú x - Nativa LC LC 

Squamata/Lagartos: Tropiduridae 
      

Tropidurus cocorobensis (Rodrigues, 1987) Calango x - Endêmica LC LC 

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) Lagartixa x - Nativa LC LC 

Tropidurus semitaeniatus (Spix, 1825) Lagartixa-do-lajedo x - Endêmica LC LC 

Squamata/Serpentes: Boidae 
      

Boa constrictor (Linnaeus, 1758) Jibóia x - Nativa LC LC 

Epicrates cenchria (Machado, 1945) Salamanta x - Nativa NE LC 

Squamata/Serpentes: Colubridae 
      

Boiruna sertaneja (Zaher, 1996) Cobra-preta x - Endêmica NE LC 

Chironius flavolineatus (Jan, 1863) Cobra-cipó x - Endêmica LC LC 

Leptophis ahaetulla (Linnaeus, 1758) Cobra papagaio x - Nativa LC LC 
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Táxon Nome Vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
Conservação 

Dados 
Secundários Entrevista IUCN ICMbio 

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758) Cobra-com-olhos-de-gato-
com-faixas 

x - Nativa LC LC 

Oxybelis aeneus (Wagler in Spix, 1824) Bicuda x - Nativa LC LC 

Oxyrhopus trigeminus (Duméril, Bibron & Duméril, 
1854) 

Coral-falsa x - Endêmica LC LC 

Philodryas nattereri (Steindachner, 1870) Cobra-corre-campo x - Nativa LC LC 

Philodryas olfersii (Litchtenstein, 1826) Cobra-cipó x - Nativa LC LC 

Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) Muçurana x - Nativa LC LC 

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758) Caninana x - Nativa LC LC 

Xenodon merremi (Wagler, 1854) Achatadeira X - Nativa LC LC 

Squamata/Serpentes: Dipsadidae 
      

Erythrolamprus almadensis (Wagler, 1824) Serpente-olho-de-gato-
anelada 

x - Nativa LC LC 

Erythrolamprus poecilogyrus (Wied, 1824) Cobra-de-capim x - Nativa LC LC 

Erythrolamprus reginae (Linnaeus, 1758) Cobra-de-capim x - Nativa LC LC 

Erythrolamprus viridis (Günther, 1862) Cobra-verde x - Endêmica LC LC 

Helicops angulatus (Linnaeus, 1758) Cobra-d'água x - Nativa LC LC 

Oxyrhopus trigeminus (Duméril, Bibron and Duméril, 
1854) 

Coral falsa x - Endêmica LC LC 

Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823) Cobra-verde x - Nativa LC LC 

Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) Cobra-preta x - Nativa LC LC 

Thamnodynastes sertanejo (Bailey, Thomas & Jararaquinha X - Endêmica LC LC 

Taeniophallus occipitalis (Jan, 1863) Corredeira-pintada x - Nativa LC LC 

Xenodon merremii (Wagler, 1824) Cobra x - Nativa LC LC 

Squamata/Serpentes: Elapidae 
      

Micrurus ibiboboca (Merrem, 1820) Coral-verdadeira x - Endêmica NE DD 
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Táxon Nome Vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
Conservação 

Dados 
Secundários Entrevista IUCN ICMbio 

Micrurus lemniscatus (Linnaeus, 1758) Coral-verdadeira X 
 

Endêmica LC LC 

Squamata/Serpentes: Viperidae 
      

Bothrops erythromelas (Amaral, 1923) Jararaca x x Endêmica LC LC 

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758) Cascavel x x Nativa LC LC 

Testudines/Cágados: Chelidae 
      

Mesoclemmys tuberculata (Luederwaldt, 1926) Cágado-caramujeiro x - Endêmica NE LC 

Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812) Cágado-de-barbicha x - Endêmica LC LC 

Testudines/Cágados: Testudinidae 
 

x 
    

Phrynops tuberosus (Peters, 1870) Cágado x - Endêmica LC LC 

Status de Conservação: ICMBio (Livro Vermelho do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, 2018) e IUCN (International Union for Conservation of Nature, 
2021): DD- deficiente de dados; LC- pouco preocupante; VU- vulnerável, EN- em perigo, CR-criticamente ameaçado de extinção, NE- não especificado; 
Fonte: Engea (2021). 
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❖ Ornitofauna 

A partir de buscas ativas, de entrevistas e de dados da literatura, foram 
registradas 109 espécies distribuídas em 41 famílias (Tabela 28). Das aves 
registradas, algumas possuem ampla distribuição no Brasil, tais como Quero-quero 
(Vanellus chilensis), Guira guira (Anu-branco), Crotophaga ani (Anu-preto), Athene 
cunicularia (Coruja-buraqueira) e Mimus saturninus (Sabiá-do-campo). 

No geral observa-se que na área onde será inserida o Aterro Sanitário 
Afogados da Ingazeira predominam espécies amplamente distribuídas na Caatinga, 
as quais podem ser encontradas ao longo de toda área de influência do 
empreendimento. As aves registradas nesse diagnóstico distribuem-se em diferentes 
habitats da Caatinga presentes em áreas de afloramentos rochosos (Nyctidromus 
hirundinaceus), em corpos d’água perenes ou sazonais e em leito de rios (Gallinula 
galeata, Dendrocygna viduata e Ardea alba). As espécies Pseudoseisura cristata 
(Casaca-de-couro), Columbina picui (Rolinha-branca), Leptotila verreauxi (Juriti) têm 
alta capacidade de adaptação a ambientes antropizados. 

Foram registrados aves territorialistas com áreas de vida fixas e bem definidas 
(ex: Chlorostilbon lucidus, Myrmorchilus strigilatus, Formicivora melanogaster e 
Cantorchilus longirostris) o não territorialista que vivem em bandos e se deslocam em 
diferentes ambientes (ex: Aratinga cactorum, Forpus xanthopterygius e Cyanocorax 
cyanopogon). 
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Tabela 28 - Espécies de aves registradas para o Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira 

Táxon Nome vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
conservação 

Busca 
ativa/trap 

Dados 
secundários Entrevista IUCN ICMBio 

Accipitridae     
   

Elanus leucurus (Viellot, 1818) Gavião-peneira - x - Nativo LC LC 

Rupornis magnirostri (Gmelin, 1788) Gavião-carijó - x - Nativo LC LC 

Alcedinidae   
 

 
   

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) Martim-pescador-grande - x - Nativo LC LC 
Chloroceryle americana (Gmelin, 
1788) Martim-pescador-pequeno - x 

- Nativo LC LC 

Anatidae   
 

 
   

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 
1789) Paturi - x 

- Nativo LC LC 

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 
1766) Marreco - x 

- Nativo LC LC 

Ardeidae   
 

-    

Ardea alba (Linnaeus, 1758) Garça-branca-grande x x - Nativo LC LC 

Butorides striata (Linnaeus, 1758) Socó-mochila - x - Nativo LC LC 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) Garça-vaqueira - x - Nativo LC LC 

Egretta thula (Molina, 1782) Garça-branca-pequena - x - Nativo LC LC 

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) Socó-boi - x - Nativo LC LC 

Bucconidae   
 

 
   

Nystalus maculatus (Gmelin, 1788) Rapazinho-dos-velhos - x - Endêmico LC LC 

Caprimulgidae   
 

 
   

Nyctidromus hirundinaceus (Spix, 
1825) Bacurauzinho-da-caatinga - x - Endêmico LC DD 

Cariamidae   
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Táxon Nome vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
conservação 

Busca 
ativa/trap 

Dados 
secundários Entrevista IUCN ICMBio 

Cariama cristata (Linnaeus, 1766) Seriema - x - Nativo LC LC 

Cardinalidae    
 

 
   

Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 
1823) Azulão - x 

- Nativo LC LC 

Cathartidae   
 

 
   

Cathartes aura (Linnaeus, 1758) Urubu-de-cabeça-vermelha - x - Nativo LC LC 

Cathartes burrovianus (Cassin, 1845) Urubu-de-cabeça-amarela - x - Nativo LC LC 

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) Urubu-de-cabeça-preta - x - Nativo LC LC 

Charadriidae   
 

 
   

Vanellus chilensis (Molina, 1782) Quero-quero x x x Nativo LC LC 

Columbidae   
 

 
   

Columbina minuta (Linnaeus, 1766) Rolinha-cafofa - x - Nativo LC LC 
Columbina squammata (Lesson, 
1831) Rolinha fogo-pagou - x 

- Nativo LC LC 

Columbina talpacoti (Temminck, 
1811) Rolinha caldo de feijão x x 

- Nativo LC LC 

Columbina picui (Temminck, 1813) Rolinha-branca x x - Nativo LC LC 
Patagioenas picazuro (Temminck, 
1813) Asa-branca - x - Nativo LC LC 

Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855) Juriti - x - Nativo LC LC 

Zenaida auriculata (Des Murs,1847) Ribaçã - x - Nativo LC LC 

Coerebidae   
 

 
   

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) Cambacica - x - Nativo LC LC 

Corvidae   
 

 
   

Cyanocorax cyanopogon (Wied, 1821) Gralha-cancã - x - Endêmica LC LC 

Cracidae   
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Táxon Nome vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
conservação 

Busca 
ativa/trap 

Dados 
secundários Entrevista IUCN ICMBio 

Aramides cajaneus (Statius Muller, 
1776) Saricora - x 

- Nativo LC LC 

Gallinula galeata (Lichtenstein, 1818) Galinha-d’água - x - Nativo LC LC 

Cuculidae   
 

 
   

Coccyzus melacoryphus (Vieillot, 
1817) Papa-lagarta-acanelado - x 

- Nativo LC LC 

Crotophaga ani (Linnaeus, 1758) Anu-preto - x - Nativo LC LC 

Guira guira (Gmelin, 1788) Anu-branco - x - Nativo LC LC 

Tapera naevia (Linnaeus, 1758) Saci - x - Nativo LC LC 

Dendrocolaptidae    
 

 
   

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 
1818) Arapaçu-de-cerrado - x 

- Nativo LC LC 

Emberizidae   
 

 
   

Zonotrichia capensis (Statius Muller, 
1776) Tico-tico - x 

- Nativo LC LC 

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) Tico-tico-do-campo - x - Nativo LC LC 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) Canário-da-terra-verdadeiro - x - Nativo LC LC 

Sicalis luteola (Sparman, 1789) Tipio - x - Nativo LC LC 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) Tiziu - x - Nativo LC LC 

Sporophila albogularis (Spix, 1825) Golinho - x - Endêmica LC LC 
Sporophila bouvreuil (Statius Muller, 
1776) Caboclinho-frade - x 

- Nativo LC LC 

Coryphospingus pileatus (Wied, 1821) Tico-tico-rei-cinza x x - Nativo LC LC 

Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758) Cardeal-do-nordeste - x - Nativo LC LC 

Estrildidae   
 

 
   

Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) Bico-de-lacre - x - Nativo LC NA 
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Táxon Nome vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
conservação 

Busca 
ativa/trap 

Dados 
secundários Entrevista IUCN ICMBio 

Falconidae   
 

 
   

Caracara plancus (Miller, 1777) Carcará x x x Nativo LC LC 
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 
1758) Acauã - x 

- Nativo LC LC 

Falco sparverius (Linnaeus, 1758) Falcão-americano - x - Nativo LC LC 

Fringillidae   
 

 
   

Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) Fim-fim - x - Nativo LC LC 

Euphoria violaceae (Linnaeus, 1766) Gaturamo-verdadeiro - x - Nativo LC LC 

Furnariidae   
 

 
   

Furnarius leucopus (Swainson, 1838) Casaca-de-couro-amarelo - x - Nativo LC LC 

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) João-de-barro x x - Nativo LC LC 
Synallaxis albescens (Temminck, 
1823) Uí-pi - x 

- Nativo LC LC 

Synallaxis frontalis (Pelzeln, 1859) Petrim - x - Nativo LC LC 

Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821) João-de-pau x x - Nativo LC LC 

Pseudoseisura cristata (Spix, 1824) Casaca-de-couro - x - Endêmica LC LC 

Hirundinidae   
 

 
   

Progne tapera (Vieillot, 1817) Andorinha-do-campo - x x Nativo LC LC 

Progne chalybea (Gmelin, 1789) Andorinha-doméstica-grande - x - Nativo LC LC 
Tachycineta albiventer (Boddaert, 
1783) Andorinha-do-rio - x 

- Nativo LC LC 

Icteridae   
 

 
   

Agelaioides fringillarius (Spix, 1824) Asa-de-telha-pálido  - x - Endêmica LC LC 

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) Garibaldi - x - Nativo LC LC 
Icterus cayanensis (Lichtenstein, 
1823) Inhapim - x 

- Nativo LC LC 
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Táxon Nome vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
conservação 

Busca 
ativa/trap 

Dados 
secundários Entrevista IUCN ICMBio 

Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819) Encontro - x - Nativo LC LC 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) Vira-bosta - x - Nativo LC LC 
Sturnella superciliaris (Bonaparte, 
1850) Polícia-inglesa-do-sul - x 

- Nativo LC LC 

Mimidae   
 

 
   

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) Sabiá-do-campo x x - Nativo LC LC 

Motacillidae   
 

 
   

Anthus lutescens (Pucheran, 1855) Caminheiro-zumbidor - x - Nativo LC LC 

Jacanidae   
 

 
   

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) Jaçanã - x - Nativo LC LC 

Passerellidae   
 

 
   

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) Tico-tico-do-campo - x - Nativo LC LC 

Arremon taciturnus (Hermann, 1783) Tico-tico-de-bico-preto - x - Nativo LC LC 
Zonotrichia capensis (Satius Muller, 
1776) Tico-tico - x 

- Nativo LC LC 

Passeridae   
 

 
   

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) Pardal-doméstico x x x Nativo LC LC 

Picidae   
 

 
   

Veniliornis passerinus (Linnaeus, 
1766) Picapauzinho-anão - x 

- 
   

Colaptes melanochloros (Gmelin, 
1788) Pica-pau-verde-barrado x x - Nativo LC LC 

Podicipedidae  -  
-    

Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 
1766) Mergulhão-pequeno - x 

- Nativo LC LC 

Polioptilidae   
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Táxon Nome vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
conservação 

Busca 
ativa/trap 

Dados 
secundários Entrevista IUCN ICMBio 

Polioptila plumbea (Gmelin, 1788) 
Balança-rabo-de-chapéu-
preto - x 

- Nativo LC LC 

Psittacidae   
 

 
   

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) Tuim - x - Nativo LC LC 

Rallidae   
 

 
   

Porphyrio martinicus (Linnaeus, 1766) Frango-d'água-azul - x - Nativo LC LC 

Rheidae   
 

 
   

Rhea americana (Linnaeus, 1758) Ema - x - Nativo LC LC 

Strigidae   
 

 
   

Athene cunicularia (Molina, 1782) Coruja-buraqueira - x - Nativo LC LC 

Thamnophidae   
 

 
   

Formicivora melanogaster (Pelzeln, 
1868) Formigueiro-de-barriga-preta - x 

- Nativo LC LC 

Thamnophilus capistratus (Lesson, 
1840) Formigueiro-pintalgado - x 

- Nativo LC LC 

Thraupidae   
 

 
   

Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783)  Pipira-preta - x - Nativo LC LC 

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) Sanhaçu-cinzento - x - Nativo LC LC 

Trochilidae   
 

 
   

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) Beija-flor-tesoura - x - Nativo LC LC 
Chrysolampis mosquitus (Linnaeus, 
1758) Beija-flor-vermelho - x - Nativo LC LC 

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) Besourinho-de-bico-vermelho - x - Nativo LC LC 
Heliomaster squamosus (Temminck, 
1823) Bico-reto-de-banda-branca - x 

- Endêmica LC LC 

Troglodytidae   
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Táxon Nome vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
conservação 

Busca 
ativa/trap 

Dados 
secundários Entrevista IUCN ICMBio 

Troglodytes musculus (Naumann, 
1823) Corruíra - x 

- Nativo LC LC 

Cantorchilus longirostris (Vieillot, 
1819) Garrinchão-de-bico-grande - x 

- Endêmica LC LC 

Tinamidae   
 

 
   

Crypturellus parvirostris (Wagler, 
1827) Lambu pé-vermelho - x 

- Nativo LC LC 

Crypturellus tataupa (Temminck, 
1815) Lambu pé-roxo - x 

- Nativo LC LC 

Nothura boraquira (Spix, 1825) Codorna - x - Nativo LC LC 

Nothura maculosa (Temminck, 1815) Codorniz - x - Nativo LC LC 

Tityridae   
 

 
   

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 
1818) Caneleiro-preto - x - Nativo LC LC 

Turdidae  -  
-    

Turdus rufiventris (Lichtenstein, 1823) Sabiá-laranjeira - x - Nativo LC LC 

Tyrannidae   
 

 
   

Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 
1822) Piolhinho - x 

- Nativo LC LC 

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 
1766) Ferreirinho-relógio - x 

- Nativo LC LC 

Empidonomus varius (Vieillot, 1818)  - x -    

Myiopagis viridicata (Veillot, 1817) 
Guaracava-de-crista-
alaranjada - x 

- Nativo LC LC 

Elaenia spectabilis (Pelzeln, 1868) Guaracava-grande - x - Nativo LC LC 
Camptostoma obsoletum (Temminck, 
1824) Risadinha - x 

- Nativo LC LC 

Phaeomyias murina (Spix, 1825) Bagageiro - x - Nativo LC LC 
Euscarthmus meloryphus (Wied, 
1831) Barulhento - x 

- Nativo LC LC 
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Táxon Nome vulgar 
Forma de Registro 

Endemismo 

Status de 
conservação 

Busca 
ativa/trap 

Dados 
secundários Entrevista IUCN ICMBio 

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) Guaracavuçu - x - Nativo LC LC 

Xolmis irupero (Vieillot, 1823) Noivinha - x - Nativo LC LC 

Fluvicola albiventer (Linnaeus, 1766) Lavadeira-de-cara-branca - x - Nativo LC LC 

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) Lavadeira-mascarada - x - Nativo LC LC 

Myiozetetes similis (Spix, 1825) Bentevizinho-de-penacho-
vermelho - x 

- Nativo LC LC 

Tyrannus melancholicus (Vieillot, 
1819) Suiriri - x 

- Nativo LC LC 

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 
1776) 

Maria-cavaleira-de-rabo-
enferrujado - x 

- Nativo LC LC 

Vireonidae   
 

 
   

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) Pitiguari - x - Nativo LC LC 
Hylophilus amaurocephalus 
(Nordmann, 1835) Vite-vite-de-olho-cinza - x 

- Nativo LC LC 

Status de Conservação: ICMBio (Livro Vermelho do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, 2018) e IUCN (International Union for Conservation of Nature, 
2021): DD- deficiente de dados; LC- pouco preocupante; VU- vulnerável, EN- em perigo, CR-criticamente ameaçado de extinção, NE- não especificado. Fonte: 
Engea (2021).
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Figura 36 - (A) Quero-quero (Vanellus chilensis); (B) ninho de João-de-pau (Phacellodomus 
rufrifrons); (C) Rolinha branca (Columbina picui); (D) garça branca grande (Ardea alba); (E) 

Carcará (Carcara plancus) ;(F) Sabiá do campo (Mimus saturninus) 

 

 

  

  

Fonte: Acervo Engea (2021).  
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Figura 37 - (A) Rolinha caldo de feijão (Columbina talpacoti); (B) Tico-tico rei cinza 
(Coryphospingus pileatus); (C) Pardal (Passer domesticus); (D) João-de-barro (Furnarius 

rufus); (E) Pica-pau-verde-barrado (Colaptes melanochorus); (F) Corruíra (Troglodytes 
musculus); (G) Suiriri (Tyrannus melancholicus) 

 

 

  

  

 

 

Fonte: Acervo Engea (2021). 
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❖ Ictofauna 

Para a Caatinga são descritas 255 espécies classificadas em 9 ordens e 32 
famílias. As ordens Characiformes (118), Siluriformes (72) e Perciformes (40) são as 
mais representativas quanto ao número de espécies. 

Foram registradas 23 espécies de peixes, distribuídas em 9 famílias e 19 
gêneros. As famílias mais representativas foram Cichlidae com 5 espécies, seguida 
da família Characidae com 4 espécies (Tabela 29). Na região Cyprinus carpio (Carpa 
Comum), Hypophthalmichtys molitrix (Carpa Prateada), Prochilodus costatus 
(Curimatã) e Oreochromis niloticus (Tilápia-do-Nilo). Estas espécies são originárias do 
Nordeste brasileiro (Rio São Francisco e Parnaíba), Amazônia, América do Sul e 
África.  
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Tabela 29 - Espécies de peixes registradas para o Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira 

Táxon Nome vulgar Endemismo 
Status de conservação 

IUCN ICMBio 

Anostomidae         

Leporinus elongatus (Linnaeus, 1758) Piaui Nativo LC LC 

Leporinus friderici (Bloch, 1794) Araçu-cabeçagorda Nativo NE LC 

Schizodon knerii (Steindachner, 1875) Piau-branco Nativo LC LC 

Auchenipteridae         

Trachycorystes galeatus L. Anujá Nativo NE LC 

Characidae         

Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) Lambari Nativo NE LC 

Moenkhausia costae  (Steindachner, 1907) Lambari Nativo NE LC 

Pygocentrus piraya (Cuvier, 1819) Piranha Endêmico NE LC 

Tetragonopterus chalceus (Spix & Agassiz, 1829) Piaba-rapadura Endêmico NE LC 

Cichlidae         

Astyanax fasciatus (G. Cuvier, 1819)  Lambari-do-rabo-vermelho Nativo NE LC 

Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831) Apairi Nativo NE LC 

Cichla ocellaris (Bloch & Schneider, 1801) Tucunaré comum Nativo NE LC 

Cichla temensis (Humdolt, 1833) Tucunaré-pinima Exótica NE LC 

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) Tilápia-do-Nilo Exótica LC LC 

Cyprinidae 
    

Cyprinus  carpio (Linnaeus,   1758)  Carpa-comum Exótica LC LC 

Hypophthalmichthys     molitrix 
(Valenciennes, 
1844) 

Carpa-prateado Exótica LC LC 

Erythrinidae         
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Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) Traíra Nativo LC LC 

Prochilodontidae         

Prochilodus costatus (Valenciennes, 1850) Curimatã comum Endêmico NE LC 

Prochilodus marggravi (Walbaum, 1792)  Curimatã-pacú Endêmico NE LC 

Sciaenidae         

Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) Corvina Exótica LC LC 

Plagioscion surinamensis (Bleeker, 1873) Pescada-cacunda Exótica DD LC 

Serrasalmidae         

Pygocentrus nattereri (Kner, 1858) Piranha-vermelha Nativo LC LC 

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) Piranha-preta Nativo LC LC 

Triportheidae         

Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829) Sardinha Nativo NE LC 

Status de Conservação: ICMBio (Livro Vermelho do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, 2018) e IUCN (International Union for Conservation of Nature, 
2021): DD- deficiente de dados; LC- pouco preocupante; VU- vulnerável, EN- em perigo, CR-criticamente ameaçado de extinção, NE- não especificado. Fonte: 
Engea (2021). 
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6.4.4.4 Status de Conservação das Espécies Registradas 

❖ Mastofauna Terrestre 

Nenhuma das espécies registradas na área onde será instalada o Aterro 
Sanitário Afogados da Ingazeira foram classificadas como ameaçadas pelas listas de 
referência (ICMBio 2018, IUCN 2021), sendo inseridas na categoria Menos 
Preocupante (LC) tanto na lista elaborada pela IUCN, quanto na avaliação do ICMBio. 

❖ Herpetofauna 

Nenhuma das espécies registradas neste diagnóstico foi considerada como 
ameaçada em qualquer grau de acordo com a avaliação da União Internacional para 
a Conservação da Natureza (IUCN, 2021) ou pelo Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade (ICMBio, 2018) (Tabela x). 

No entanto, algumas espécies cuja informações disponíveis não são 
suficientes ou adequadas para uma avaliação de seu risco de extinção estão sendo 
consideradas como Dados Insuficientes (DD). Pithecopus nordestinus foi classificada 
como DD pela IUCN; Gastrotheca fissipes e Micrurus ibiboboca pelo ICMBio. 

Além disso, algumas espécies ainda não foram submetidas aos critérios de 
avaliação de risco sendo classificadas como Não Avaliadas (NE). Boana 
albomarginata ainda não foi avaliada pelo ICMBio; Mesoclemmys tuberculata, 
Micrurus ibiboboca ainda não foram avaliadas pela IUCN.  

❖ Ornitofauna 

Nenhuma das espécies registradas neste estudo são consideradas 
ameaçadas em qualquer grau de acordo com a avaliação da União Internacional para 
a Conservação da Natureza (IUCN, 2021) ou pelo Livro Vermelho da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção (ICMBio, 2018). 

❖ Ictofauna 

Apesar da maioria das espécies de peixe registradas neste diagnóstico não 
serem consideradas ameaçadas em qualquer grau de acordo com a avaliação da 
União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, 2021) ou pelo Livro 
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (ICMBio, 2018), 13 (treze) 
espécies ainda não foram submetidas aos critérios de avaliação de risco sendo 
classificadas como Não Avaliadas (NE) pela IUCN. 

6.4.4.5 Espécies Endêmicas ou Raras 

❖ Mastofauna Terrestre 

A mastofauna terrestre do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira é 
caracterizada pelo baixo endemismo. O Wiedomys pyrrhorhinus (Rato-do-focinho-
vermelho) é endêmico e ocorre na Caatinga em diferentes estados como 
Pernambuco, Paraíba, Piauí, Alagoas, Bahia e no Norte de Minas Gerais (OLIVEIRA, 
2011). 
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❖ Herpetofauna 

Ao avaliar o endemismo dos anfíbios e répteis, mais de 50% das espécies 
apresentam algum nível de endemismo, sendo 21 espécies de Anuros, 7 espécies de 
Serpentes, 19 espécies de Lagartos e 2 espécies de Testudines. Pithecopus 
nordestinus é endêmica do Nordeste, Micrurus ibiboboca e Brasiliscincus heathi são 
endêmicas do Brasil; Tropidurus semitaeniatus, Phyllopezus pollicaris, Phyllopezus 
periosus e Lygodactylus klugei são endêmicos da Caatinga 

❖ Ornitofauna 

Ao avaliar o grau de endemismo das aves para a área do Aterro Sanitário 
Afogados da Ingazeira, identificamos 08 (oito) espécies endêmicas, sendo elas 
Rapazinho-dos-velhos (Nystalus maculatus), Bacurauzinho-da-caatinga (Nyctidromus 
hirundinaceus), Gralha-cancã (Cyanocorax cyanopogon), Golinho (Sporophila 
albogularis), Casaca-de-couro (Pseudoseisura cristata), Asa-de-telha-pálido 
(Agelaioides fringillarius), Bico-reto-de-banda-branca (Heliomaster squamosus) e 
Garrinchão-de-bico-grande (Cantorchilus longirostris). 

❖ Ictofauna 

Ao avaliar o grau de endemismo da Ictofauna, foram identificadas 4 espécies 
endêmicas. O Curimatã-comum (Prochilodus costatus) e o Curimatã-pacu 
(Prochilodus marggravi), são consideradas espécies migratórias que representam 
importante recurso pesqueiro da bacia do rio São Francisco. Em virtude da rusticidade 
e da elevada taxa de crescimento, assim como por oferecer grandes vantagens à 
psicultura, foram introduzidas a outros locais. 

Além das espécies endêmicas, foram registradas para a área do 
empreendimento espécies exóticas como o Apairi (Astronotus ocellatus), o Tucunaré 
(Cichla ocellaris), a Piranha-vermelha (Pygocentrus nattereri) e a Tilápia-do-nilo 
(Oreochromis niloticus), Cyprinus carpio (Carpa Comum) e Hypophthalmichtys molitrix 
(Carpa Prateada) que também foram introduzidas em outras áreas da Caatinga. A 
inserção de espécies exóticas pode resultar em extinções locais e consequente perda 
de diversidade. 

6.5 MEIO SOCIOECONÔMICO 

O diagnóstico socioeconômico é determinante para o processo de 
planejamento e conhecimento da realidade da população estudada, a qual se 
encontra inserida em ambiente delimitado específico, sendo, desta maneira, um 
importante instrumento de coleta de dados. 

Conforme Jannuzzi (2005), “o diagnóstico socioeconômico consiste em uma 
tradução da realidade vivida por uma população em determinado espaço geográfico, 
por meio da utilização de indicadores de boa confiabilidade, validade e 
desagregabilidade que permeie diversas dimensões da realidade social”. 

Assim, o diagnóstico socioeconômico é um importante instrumento de gestão, 
norteando a pesquisa pela utilização de indicadores que apresentam o contexto vivido 
e as questões referentes à economia e ao meio socioambiental. 
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O empreendimento do Aterro Sanitário de Afogados da Ingazeira está 
localizado no estado de Pernambuco, abrangendo área do município de Afogados da 
Ingazeira. 

6.5.1 Procedimentos e Métodos 

O diagnóstico do meio socioeconômico do Aterro Sanitário Afogados da 
Ingazeira é decorrente do levantamento de dados primários e secundários, por meio 
de pesquisa qualitativa e quantitativa. O enfoque do diagnóstico foi o estudo social, 
econômico, histórico e cultural, com objetivo de contribuir com a análise de impactos 
e possibilitar a gestão ambiental adequada do empreendimento. 

Os procedimentos metodológicos adotados para elaboração deste estudo 
abarcaram o levantamento da pesquisa teórica, pesquisa de campo e a interpretação 
dos dados obtidos. 

❖ Dados Primários 

Os procedimentos metodológicos adotados com objetivo de identificação e 
levantamento socioeconômico das áreas de influência do empreendimento se deram 
por meio da coleta de dados primários, visitas às comunidades. 

Nas visitas realizadas no dia 17 de novembro de 2021, foram aplicados 
questionários direcionados para as comunidades. Como meio de verificação 
quantitativa, os questionários foram definidos por questões abertas e fechadas. 

No total, foram aplicados 13 questionários nas áreas de influência do 
empreendimento. Os questionários encontram-se no Apêndice 1. 

Após a aplicação dos questionários, foi realizada a compilação das 
informações obtidas em campo, com a tabulação dos dados (Apêndice 2) e, em 
seguida, a validação dos resultados para caracterização da população inserida nas 
áreas de influência. 

❖ Dados Secundários 

A pesquisa quantitativa foi realizada a partir do levantamento bibliográfico e 
documental, na qual se identificou informações existentes sobre a temática, com foco 
na área de abrangência do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira, através de artigos, 
revistas, livros, teses, legislações e monografias. 

A coleta de dados secundários também levou em consideração dados dos 
órgãos de pesquisa socioeconômica, como Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

6.5.2 Área de Influência Indireta 

A AII do empreendimento corresponde à extensão do município de Afogados 
da Ingazeira, inserido na parte setentrional da mesorregião Sertão Pernambucano, 
microrregião Pajeú, porção norte do Estado de Pernambuco. 
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6.5.2.1 Histórico de Ocupação 

A cidade de Afogados da Ingazeira teve origem em uma antiga fazenda de 
criação que pertencia a Manuel Francisco da Silva. A quantidade de edificações 
residenciais começou a crescer em meados dos anos de 1870, gerando o 
desenvolvimento da cidade. 

Segundo dados do IBGE, a localidade era conhecida como Passagem dos 
Afogados e Vila de Afogados em virtude de um casal de viajantes ter perecido ao 
tentar atravessar o Rio Pajeú. 

O município foi criado em 01 de julho de 1909 a partir da Lei estadual nº 991, 
onde anteriormente teve a criação do distrito de Afogados da Ingazeira com a 
homologação da lei provincial nº 1.403 de 12 de maio de 1853. Os principais distritos 
do município são os de Varzinha, Pintada, Alto Vermelho, Queimada Grande e 
Carapuça. 

A cidade ficou conhecida nacionalmente, por ter nascido o Antônio Silvino, um 
dos principais líderes do cangaço no Nordeste, antes de Lampião. 

6.5.2.2 Aspectos Demográficos 

Segundo o censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE, o município de 
Afogados da Ingazeira, possui 35.088 habitantes (Figura 38). 

Figura 38 - Crescimento populacional do município Afogados da Ingazeira 

 
Fonte: Censo IBGE dos referidos anos. 

A densidade demográfica do município é de 98,6 habitantes por km² no 
território do município e a taxa de crescimento populacional apresenta declínio ao 
longo dos anos, sendo a menor delas indicada pelo censo de 2010, com 6,6% (Tabela 
30).  
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Tabela 30 - Crescimento populacional no município de Afogados da Ingazeira 

Ano População Taxa de crescimento populacional 

1970 19.623 - 

1980 24.489 24,8% 

1991 29.617 20,9% 

2000 32.922 11,2% 

2010 35.088 6,6% 

Fonte: Censo do IBGE dos referidos anos. 

6.5.2.3 Índices Sociais 

A construção do cenário do município que se encontra na área de influência 
indireta do empreendimento será amparada também pela apresentação dos aspectos 
que envolvem a qualidade de vida dos seus habitantes e o nível de bem-estar das 
pessoas e famílias, sendo estas informações, fundamentais para mapear o estado 
social e o nível de desenvolvimento local. Desta forma, a base para análise deste 
cenário serão as informações contidas no Censo Demográfico de 2010 realizados pelo 
IBGE e as divulgadas no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

A exposição dos indicadores sociais como o Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) que compreende os três componentes, educação, saúde e renda e o 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que envolve longevidade, 
educação e renda, bem como, os indicadores sociais de esperança de vida ao nascer 
e mortalidade infantil, proporcionará a percepção do desenvolvimento 
socioeconômico do município. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o 
IDHM brasileiro avalia os mesmos componentes do IDH Global, contudo, busca 
adequar a metodologia para o cenário brasileiro, sendo por isso mais adequado para 
avaliar o desenvolvimento do município. 

❖ Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

O IDHM de um município é avaliado com base nos valores de referência 
numérica que variam entre 0 (zero) e 1(um). Quando os valores do IDHM estão mais 
próximos de 0 (zero), significa que ocorre déficit no atendimento das questões como 
saúde, educação e renda, que interferem diretamente na longevidade da população, 
já o indicador aproximando-se de 1 (um), demonstra que o atendimento dos quesitos 
citados, estão mais satisfatórios. 

O IDHM é adequado para identificar tendências a longo prazo. Como tal, 
tornou-se uma formidável medida para analisar e acompanhar a evolução da 
qualidade de vida dos brasileiros, onde efetivamente residem. Ajuda gestores e 
formuladores tanto no âmbito governamental quanto no privado e serve de 
instrumento de comparação e priorização e de horizonte normativo à tomada de 
decisão e ao planejamento de políticas e ações públicas (MENEZES; POSSAMAI, 
2015). 

A Tabela 31 apresenta o IDHM para o município da AII e para o estado de 
Pernambuco. 
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Tabela 31 - IDHM do município de Afogados da Ingazeira e do estado de Pernambuco 

Local 
Anos 

2000 2010 

Município de Afogados da Ingazeira 0,518 0,657 

Estado de Pernambuco 0,544 0,673 

Fonte: Censo do IBGE dos referidos anos. 

Conforme parâmetros contidos no PNUD, o IDHM pode ser classificado como 
muito alto (igual ou superior a 0,800), alto (entre 0,700 e 0,799), médio (entre 0,600 e 
0,699), baixo (entre 0,500 e 0,599) e muito baixo (inferior a 0,500). 

A partir dos dados do IBGE, o IDHM do município Afogados da Ingazeira era 
0,518, em 2000, e passou para 0,657, em 2010. Em termos relativos, a evolução do 
índice foi de 26,83% no município, passando de IDHM baixo à médio. Para esse 
mesmo período, a evolução do índice para o estado foi de 23,71%. 

Ao considerar as dimensões que compõem o IDHM, também entre 2000 e 
2010, verifica-se que o IDHM Longevidade apresentou alteração de 10,85%, o IDHM 
Educação apresentou alteração de 68,66% e, o IDHM Renda apresentou alteração de 
9,11%. 

❖ Longevidade 

De acordo com as estimativas de 2017, a população do município de 
Afogados da Ingazeira era de 37.017 pessoas, sendo composta, em sua maioria, por 
mulheres e negros. Já no ano de 2010, a população apresentou aumentou de número 
de jovens (Figura 39). 

Figura 39 - Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade de Afogados da 
Ingazeira 

 
Fonte: IBGE (2010). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
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A razão de dependência total é determinada pela população economicamente 
dependente, composta pelos habitantes com menos de 15 anos ou com mais de 65 
anos de idade. A população com 15 a 64 anos, caracterizam a população 
economicamente ativa e, a taxa de envelhecimento é a razão entre a população de 
65 anos ou mais de idade em relação à população total. 

Segundo as informações do Censo Demográfico (2000 e 2010), a razão de 
dependência total no município passou de 65,17%, em 2000, para 53,86% em 2010, 
e a proporção de idosos, de 7,50% para 8,88%. No estado, 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 (Tabela 32). 

Tabela 32 - Estrutura etária do município de Afogados da Ingazeira 

Estrutura Etária População 
2000 

% do Total 
2000 

População 
2010 

% do Total 
2010 

Menor de 15 anos 10.521 31,96 9.167 26,13 

15 a 64 anos 19.932 60,54 22.805 64,99 

65 anos ou mais 2.469 7,50 3.116 8,88 

Razão de dependência 65,17 - 53,86 - 

Taxa de envelhecimento 7,50 - 8,88 - 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2021). 

O Índice de Longevidade do IDHM possui também como um de seus 
indicadores de base o índice de mortalidade e a esperança de vida ao nascer, que se 
insere no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3 – Saúde e Bem-estar. 

Nesse contexto, a esperança de vida no município de Afogados da Ingazeira 
apresentou aumento de 68,66 anos para 73,39 anos, nos anos de 2000 a 2010. Em 
Pernambuco, para o mesmo período analisado, a esperança de vida ao nascer era 
67,32 anos, e passou a ser 72,32 anos. 

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, reduziu de 42,39 em 
2000, para 17,80 em 2010 no município. No Estado, essa taxa passou de 47,31 para 
20,43 óbitos por mil nascidos vivos no mesmo período. 

Os indicadores de esperança de vida ao nascer e as taxa de mortalidade 
infantil total para os anos de 2000 e 2010 são apresentados na tabela a seguir (Tabela 
33). 

Tabela 33 - Longevidade e mortalidade, por sexo e cor e situação de domicílio no município de 
Afogados da Ingazeira 

Indicadores Total (2000) Total (2010) 

Mortalidade infantil 42,39 17,80 

Esperança de vida ao nascer 68,66 73,39 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2021).  
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❖ Renda 

Os valores da renda per capita mensal registrados nos anos de 2000 e 2010 
evidenciam que houve crescimento da renda no município de Afogados da Ingazeira 
nos anos mencionados. A renda per capita mensal no município era de R$ 280,17, 
em 2000, e de R$ 386,56, em 2010, a preços de agosto de 2010. 

No documento do Atlas do Desenvolvimento Humano, são consideradas 
extremamente pobres, pobres e vulneráveis à pobreza as pessoas que tenham a 
renda domiciliar per capita mensal inferior a R$70,00, R$140,00 e R$255,00 (valores 
a preços de 01 de agosto de 2010), respectivamente. 

Sendo assim, em 2000, 30,01% da população do município de Afogados de 
Ingazeira eram extremamente pobres, 51,43% eram pobres e 74,65% eram 
vulneráveis à pobreza; em 2010, essas proporções eram, respectivamente, de 
16,09%, 31,66% e 56,98% (Tabela 34). 

Tabela 34 - Faixas de rendimento no município de Afogados da Ingazeira 

Rendimento Habitantes 

Até 1/4 de salário mínimo 9.036 

Mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 8.023 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 7.167 

Mais de 1 a 2 salários mínimos 2.621 

Mais de 2 a 3 salários mínimos 667 

Mais de 3 a 5 salários mínimos 385 

Mais de 5 salários mínimos 235 

Sem rendimento 1.151 

Sem declaração - 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2021). 

Com base no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, a proporção 
de pessoas extremamente pobres inscritas no CadÚnico, após o recebimento do 
Bolsa Família, passou de 60,74%, em 2014, para 44,88%, em 2017. Já a proporção 
de pessoas pobres, inscritas no cadastro, após o recebimento da Bolsa Família, era 
de 78,21%, em 2014, e 73,65%, em 2017. Por fim, a proporção de pessoas 
vulneráveis à pobreza, também inscritas no cadastro, após o recebimento do Bolsa 
Família, era de 80,86%, em 2014, e 87,17%, em 2017. 

O índice de Gini no município passou de 0,65, em 2000, para 0,56, em 2010, 
indicando, portanto, que houve redução na desigualdade de renda. 

❖ Educação 

O IDHM Educação possui cinco indicadores, dos quais, quatro referem-se ao 
fluxo escolar de crianças e jovens, buscando medir até que ponto está frequentando 
a escola na série adequada à sua faixa etária e, o último refere-se à escolaridade da 
população adulta. 
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A dimensão Educação, além de ser uma das três dimensões do IDHM, faz 
referência ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 – Educação de Qualidade, 
para formação da Agenda 2030. 

No município de Afogados da Ingazeira, no ano de 2010, a proporção de 
crianças de 5 a 6 anos na escola era de 93,06%. No mesmo ano, a proporção de 
crianças de 11 a 13 anos, frequentando os anos finais do ensino fundamental 
precisamente, era de 85,84%. O número de jovens entre 15 a 17 anos com ensino 
fundamental completo era de 55,40% e, a proporção de jovens de 18 a 20 anos com 
ensino médio completo era de 33,36%. 

A tabela abaixo representa a população por escolaridade, acima dos 10 anos 
(Tabela 35). 

Tabela 35 - População por escolaridade em Afogados da Ingazeira 

Grau de Escolaridade População 

Sem instrução e fundamental incompleto 18.162 

Fundamental completo e médio incompleto 4.347 

Médio completo e superior incompleto 5.036 

Superior completo 1.369 

Não determinado 387 

Fonte: IBGE (2010). 

❖ Expectativa de Anos de Estudo 

O indicador Expectativa de anos de estudo demonstra a frequência escolar da 
população em idade escolar. Mais precisamente, ele indica o número de anos de 
estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência terá completado 
ao atingir a idade de 18 anos. 

No município de Afogados de Ingazeira, esse indicador registrou 8,13 anos, 
em 2000, e 9,67 anos, em 2010, enquanto no estado registrou 7,70 anos e 9,13 anos, 
concomitantemente. 

Outro indicador que compõe o IDHM Educação e mede a escolaridade da 
população adulta é o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino 
fundamental completo. Esse indicador apresenta defasagens das gerações mais 
antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 
27,69% para 40,39, no município, e de 32,58% para 47,01%, em Pernambuco. 

Em 2010, considerando-se a população de 25 anos ou mais de idade no 
município Afogados da Ingazeira, 29,15% eram analfabetos, 35,49% tinham o ensino 
fundamental completo, 24,35% possuíam o ensino médio completo e 6,44%, o 
superior completo. Em Pernambuco, esses percentuais eram, respectivamente, 
22,23%, 43,05%, 30,59% e 8,01%. 

6.5.2.4 Povos e Comunidades Tradicionais 

Percorrer sobre a temática dos povos e comunidades tradicionais é, 
primeiramente, remeter a uma trajetória de luta, construção, persistência, força e 
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sobrevivência, com vista a colaborar para a permanência viva da identidade das raízes 
dos povos e comunidades, a sua historicidade e cultura, além de todos os significados 
que envolvem os laços espirituais, religiosos e emocionais firmados na ancestralidade 
destes grupos. 

Conforme consta no Decreto nº 6.040 de 07 de fevereiro de 2007 (BRASIL, 
2007b), Art. 3º, inciso I, os Povos e Comunidades Tradicionais são definidos como: 

 

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 
que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 
social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

 

No Brasil, os Povos e Comunidades Tradicionais estão entre quilombolas, 
ciganos, matriz africana, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco-de-
babaçu, comunidades de fundo de pasto, faxinalenses, pescadores artesanais, 
marisqueiras, ribeirinhos, varzeiros, caiçaras, praieiros, sertanejos, jangadeiros, 
açorianos, campeiros, pantaneiros, catingueiros entre outros. 

Partindo para o contexto legal, a Constituição Federal (BRASIL, 1988), em 
seus Arts. 215 e 216, determina que: 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e 
a difusão das manifestações culturais. 

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas 
e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional. 

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação 
para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, 
visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do 
poder público que conduzem à: 

I - Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro; 

II - Produção, promoção e difusão de bens culturais; 

III - Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas 
múltiplas dimensões; 

IV - Democratização do acesso aos bens de cultura; 

V - Valorização da diversidade étnica e regional. 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

I - As formas de expressão; 

II - Os modos de criar, fazer e viver; 

III - As criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 

V - Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
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Em 1989, foi realizada a Conferência Internacional do Trabalho da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e nesta foi adotado um tratado 
internacional e aprovada a convenção sobre povos indígenas e tribais. 

A convenção de nº 169, além de mencionar os povos indígenas e tribais, foi 
mais adiante abrangendo os povos e comunidades tradicionais e, neles, os 
remanescentes de quilombos existentes em nosso país. Essa convenção foi o marco 
primordial de reconhecimento internacional dos povos e comunidades tradicionais e 
no Brasil começa a vigorar após ratificação do instrumento com o diretor executivo da 
OIT e o Governo brasileiro no ano de 2000. 

 

“Os povos ou comunidades tradicionais são coletividades que possuem 
relação especial com seus territórios, sujeita à proteção, por ser indissociável 
das suas respectivas identidades” (cf. Art. 13 da Convenção nº 169 da OIT); 

 

É importante salientar que, no Brasil, os povos e comunidades tradicionais 
são marcados pela trajetória das práticas em defesa ao meio ambiente para a qual 
merece relevante destaque na preservação, conservação, proteção e na busca do 
desenvolvimento sustentável. 

Um dos aspectos em destaque, que por meio do Decreto de nº 6.040 foi 
instituída, refere-se à Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais-PNPCT, tendo como seu principal objetivo “promover o 
desenvolvimento sustentável dos Povos e comunidades Tradicionais, com ênfase no 
reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, 
ambientais, econômicos e culturais, com respeito à valorização à sua identidade, suas 
formas de organização e suas instituições”. 

❖ Comunidades Remanescentes de Quilombos 

São considerados Remanescentes das Comunidades Quilombolas, conforme 
consta no Decreto de nº 4.887 (BRASIL, 2003b), de 20 de novembro de 2003, em seu 
artigo 2º, “os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”. 

Ainda neste artigo 2º, consta: 

 

§1º A caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos 
será atestada mediante autodefinição da própria comunidade. 

§2º São terras ocupadas por remanescente das comunidades dos quilombos 
as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e 
cultural. 

§3º Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração 
critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades 
dos quilombos, sendo facultado à comunidade interessada apresentar as 
peças técnicas para a instrução procedimental. 

 

Os decretos nº 10.252 e 10.253 de 2020 estabelecem que compete ao INCRA 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), “a identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos 
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remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência 
concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 2020a). 

Conforme abordado no item de Análise Jurídica, o licenciamento quilombola 
competia à Fundação Cultural Palmares (FCP), porém com a publicação dos decretos 
nºs 10.252 e 10.253 de 2020 essa prerrogativa transferiu-se para o INCRA. 
Atualmente a FCP atua no cadastro e certificação das comunidades quilombolas. 

De acordo com levantamento da FCP, existem 3.524 comunidades 
quilombolas cadastradas no Brasil, embora seja estimada a existência de mais de 5 
mil comunidades remanescentes. Cerca de 60% das comunidades cadastradas estão 
situadas no Nordeste, região marcada pela colonização e escravidão. 

A FCP reconhece uma comunidade quilombola no município de Afogados da 
Ingazeira chamada Leitão (Processo na Fundação Cultural Palmares, nº 
01420.000053/2004-84). A comunidade não possui RTID publicado, portanto não é 
reconhecida como terra quilombola. 

6.5.2.5 Organizações Sociais 

As organizações da AII estão relacionadas à questão agrária, saúde e outros 
movimentos sociais. Desta maneira, envolve os movimentos: Movimento dos Sem 
Terra (MST), Comissão Pastoral da Terra (CPT) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
(STR). 

Como organizações sociais na AII, identificam-se associações e entidades 
comunitárias, conforme apresentadas na Tabela 36. 

Tabela 36 - Associações presentes na AII 

Município da AII Associações 

Afogados da 
Ingazeira 

Associação de Saúde do Vale do Pajeú (ASAVAP) 

Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) 

Diaconia – Consultoria Social 

CDL Afogados da Ingazeira 

Ordem de Advogados do Brasil (OAB) 

Fonte: Engea (2021). 

6.5.2.6 Patrimônio Natural, Histórico e Cultural 

Arte, cultura e patrimônio arquitetônico e histórico têm sido alguns dos 
principais alvos do turismo em todo o lugar. Sempre são responsáveis para 
movimentação de milhões de dólares a partir da busca de turistas por locais históricos, 
patrimônios artísticos e legados culturais. Assim, a criação de patrimônios nacionais 
passou a ser uma construção social de extrema importância política e o seu significado 
é atribuído de acordo com as circunstâncias do momento (CABRAL; OLIVEIRA, 
2015). 

A história e cultura do município da AII tiveram como base para formação dos 
quilombos, os escravos fugidos e na agricultura oriunda dos desbravadores que viram 
potencial no interior de Pernambuco. 
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A cidade conta como ponto turístico, a Rádio Pajeú, primeira emissora do 
Sertão de Pernambuco, idealizada por um bispo católico Dom João José da Mota e 
Albuquerque e encontra-se em fechamento temporário. 

O Cine São José, com sua imponência e visibilidade para Afogados da 
Ingazeira foi construído pelo Senhor Helvécio César de Macedo Lima, denominado à 
época Cine Teatro Pajeú e foi inaugurado em 14 de novembro do ano de 1942.  

Depois do processo de restauração realizado por uma comissão com nome 
da sociedade civil, a Associação Cultural São José, com recursos do governo do 
Estado, em 26 de dezembro de 2003 realizou a reinauguração definitiva do Cine 
Teatro São José. O prédio é patrimônio histórico dos afogadenses e da região do 
Pajeú do estado. 

Como ponto turístico de beleza natural, cita-se a barragem de Brotas 
responsável pelo abastecimento de Afogados da Ingazeira e Tabira. No artesanato, 
destacam-se as tradicionais bonecas de pano. 

6.5.2.7 Uso do Solo 

A paisagem da região apresenta como característica marcante a existência 
de longas extensões de territórios rurais, com casas mais agrupadas e cobertura 
vegetal típica do Sertão árido e semiárido do Nordeste. 

A economia dessa região é representada pelas atividades do comércio, 
seguida pela agropecuária. A agricultura é predominantemente de subsistência 
voltadas à produção de rebanhos: bovina, bubalina, equina, suína, matrizes de suínos, 
caprinos, ovinos, galináceos e codornas (Tabela 37). 

Tabela 37 - Total efetivo de rebanhos no período de 2009 a 2017 (por cabeça) para o município de 
Afogados da Ingazeira 

Anos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 
efetivo 191439 97901 130203 85008 80561 86222 79675 18819 125626 

Fonte: IBGE dos respectivos anos. 

Nota-se que no período de 2009 até 2014, o número de rebanhos por cabeça 
apresenta variedade. Porém, a partir de 2015 há uma queda que aponta recuperação 
nos anos seguintes. 

A produção agrícola municipal está voltada à produção de abacate, abacaxi, 
algodão, amendoim, arroz, aveia, banana, batata inglesa, café, cana-de-açúcar, 
castanha, cebola, coco-da-baía, feijão, goiaba, laranja, limão, mamão, mamona, 
mandioca, manga, maracujá, melancia, milho e tomate. 

A Tabela 38 apresenta a soma das produções agrícolas supracitadas. 

Tabela 38 - Total de produção agrícola de Afogados da Ingazeira de 2009 a 2017 

Anos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 
efetivo 8844 2878 8408 1087 665 1916 974 754 1079 

Fonte: IBGE dos respectivos anos. 
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Nota-se que o período indicativo de queda para o setor agropecuário é o 
mesmo para a produção agrícola. A diminuição nesses setores, provavelmente, foi 
influenciada devido a promulgação do Decreto n° 40.647, de 22 de Abril de 2014 que 
declara período de estiagem. 

6.5.2.8 Caracterização Fundiária Regional 

Segundo o Censo Agropecuário do IBGE de 2017, a estrutura fundiária do 
município da AII é composta por 1.882 estabelecimentos agropecuários, que ocupam 
21.475 hectares. 

De acordo com a Tabela 39, o município apresenta maior quantidade de 
produtores individuais (1.325), porém o estabelecimento de cooperativa é o 
responsável por ocupar 75,97% da área total destinada ao uso para agropecuária. 

Tabela 39 - Características dos estabelecimentos agropecuários no município de Afogados da 
Ingazeira 

Estabelecimentos Área (hectares) Nº de estabelecimentos 

Condomínio, consórcio ou união de pessoas 4.794 552 

Cooperativa 16.316 1 

Produtor individual 300 1.325 

Outra condição 65 4 

Total 21.475 1.882 

Fonte: IBGE (2017). 

Conforme consta na Tabela 40, de acordo dado do IBGE de 2017, a relação 
do produtor com as terrar mostra que a maioria é proprietário (19.118) e pequena 
parcela é arrendatário (37). 

Tabela 40 - Condição produtor em relação às terras no município da AII 

Condição do produtor Área dos Estabelecimentos Agropecuários 
Condição do Produtor em Relação às Terras (hectares) 

Proprietário (a)* 19.118 
Arrendatário (a) 37 
Parceiro (a) 548 
Comodatário (a)** 1.733 

Total 21.436 

* Proprietário (a) inclusive os(as) coproprietários(as) de terras tituladas coletivamente. 

** Comodatário (a) (inclusive com Termo de Autorização de Uso Sustentável - TAUS). 

Fonte: IBGE (2017). 

Referente às condições das terras dos estabelecimentos agropecuários, 
1.539 são do proprietário e 10 são de concessionário (3), ocupante (2) e produtor sem 
área (5) (Tabela 41). 
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Tabela 41 – Condição das terras dos estabelecimentos agropecuários no município da AII 

Condição do produtor Número de Estabelecimentos Agropecuários 
Condição do Produtor em Relação às Terras (hectares) 

Proprietário (a)* 1.539 
Concessionário (a)** 3 
Arrendatário (a) 10 
Parceiro (a) 46 
Comodatário (a)*** 277 
Ocupante 2 
Produtor sem área 5 

Total 1.882 

* Proprietário(a) inclusive os(as) coproprietários(as) de terras tituladas coletivamente. 

** Concessionário(a) ou assentado(a) aguardando titulação definitiva. 

*** Comodatário(a) (inclusive com Termo de Autorização de Uso Sustentável - TAUS). 

Fonte: IBGE (2017). 

6.5.2.9 Características e Serviços 

❖ Habitação 

A análise dos dados do IBGE em 2010 referente ao número de domicílios do 
município da AII, demonstra que há predominância de casas (10.823), seguido de 
apartamento (51) (Tabela 42). 

Tabela 42 – Tipos de domicílios no município da AII 

Tipo Quantidade 
Casas 10.823 
Casa de vila ou em condomínio 2 
Apartamento 51 

Total 10.876 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010). 

Desses domicílios, a maioria são próprios já quitados e, em menor 
quantitativo, próprios em aquisição e em outra condição (Tabela 43). 

Tabela 43 – Situação dos domicílios no município da AII 

Tipo Quantidade 
Próprio já quitado 7.790 
Próprio em aquisição 76 
Alugado 2.135 
Cedido 847 
Outra condição 28 

Total 10.876 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010). 
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❖ Saúde 

A estrutura de saúde do município da AII, segundo o DATASUS 2021, 
compreende 190 estabelecimentos de saúde, com maior especialidade de clínicos 
(Tabela 44). Dentre as naturezas jurídicas dos estabelecimentos, há 49 pertencentes 
à administração pública, 28 às entidades empresariais e 6 às pessoas físicas (Tabela 
45). 

Tabela 44 – Especialidades de saúde no município da AII em dezembro de 2021 

Especialidades Quantidade 

Clínicos 74 

Obstétrico 33 

Pediátrico 18 

Cirúrgicos 27 

Hospital/Dia - 

Outras Especialidades 8 

Complementar 30 

Total 190 

Fonte: DATASUS, Ministério da Saúde (2021). 

Tabela 45 – Natureza jurídica dos estabelecimentos de saúde no município da AII 

Natureza Jurídica do Estabelecimento Quantidade 

Administração Pública  49 

Entidades Empresariais  28 

Pessoas Físicas  6 

Total  83 

Fonte: DATASUS, Ministério da Saúde (2021). 

Em relação a pandemia do Sars-cov-2/Covid 19 em Afogados da Ingazeira, 
foram totalizados até o dia 01/12/2021, 5.527 casos confirmados acumulados e 75 
óbitos acumulados (Tabela 46). 

Tabela 46 - Casos e óbitos por Coronavírus no município de Afogados da Ingazeira 

Casos e Óbitos Quantidade 

Casos Acumulados 14.136 

Óbitos Acumulados  201 

Total  14.337 

Fonte: SUS Analítico – COVID-19 (2021).  
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❖ Educação 

O cenário da educação no município da AII compreende um total de 8.886 
estudantes matriculados (Tabela 47) e possui dois tipos de instituições de ensino em 
maior quantidade: Pré-escola (27) e Ensino fundamental (anos iniciais) (29) (Tabela 
48). 

Tabela 47 – Matrículas nas instituições de educação básica em Afogados da Ingazeira 

Classe Alunos 

Creche  561 

Pré-escolar  1.080 

Ensino Fundamental (anos iniciais)  3.123 

Ensino Fundamental (anos finais)  2.569 

Médio 1.553 

Total 8.886 

Fonte: IBGE (2018). 

Tabela 48 – Instituições no município de Afogados da Ingazeira 

Etapa de ensino Federal Estadual Municipal Privada Total 

Creche  - - 11 1 12 

Pré-escola  - - 24 3 27 

Ensino fundamental (anos iniciais)  - 1 26 2 29 

Ensino fundamental (anos finais)  - 1 9 2 12 

Ensino médio  1 3 - 1 5 

Fonte: IBGE (2018). 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é um indicador 
nacional da qualidade do ensino nas escolas públicas. Reúne o resultado de dois 
conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as 
médias de desempenho nas avaliações. O índice flutua de 0 a 10, cujo objetivo é 
alcançar média 6, valor correspondente a um sistema educacional de qualidade 
comparável ao dos países desenvolvidos (MINISTÉRIO DA EDUCACÃO, 2021). 

No ano de 2000, 71,02% da população entre 6 a 17 anos cursavam o ensino 
básico regular com menos de dois anos de defasagem idade-série. Em 2010, esse 
percentual passou a ser 84,41%. 

A taxa de distorção idade-série no ensino médio no município de Afogados da 
Ingazeira era de 21,10%, no ano de 2016, e diminuiu para 21,00%, em 2017. Por sua 
vez, a taxa de evasão no fundamental foi de 2,70%, em 2013, para 2,20%, no ano 
seguinte e, a taxa de evasão no ensino médio foi de 6,10%, em 2013, e, em 2014, de 
6,10%.  
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❖ Sistema Viário e Transporte 

O sistema viário de Afogados da Ingazeira, segundo dados do DER/PE é 
composto por três vias estaduais: PE 292, PE 275 e PE 280 e, por duas vias federais: 
BR-110 e BR-232. 

O deslocamento da população no município, segundo dados do DENATRAN, 
é realizado em sua maioria por automóveis e motos. A frota veicular compensa a 
ausência do transporte de serviço público (Tabela 49). 

Tabela 49 - Frota veicular no município da AII 

Veículo Afogados da Ingazeira 

Utilitário 14 

Semi Reboque 19 

Reboque 94 

Ônibus 50 

Motocicletas 6.586 

Micro Ônibus 29 

Caminhonetes 1.070 

Caminhões 338 

Automóvel 3.062 

Total 11.262 

Fonte: DENATRAN (2021). 

❖ Segurança Pública 

No município de Afogados da Ingazeira, os dados encontrados no IPEADATA 
para os anos de 2018 e 2019, referente a segurança pública mostram números 
pequenos em relação a proporção de acidentes de trânsito e homicídios como causa 
de mortalidade, como também a taxa de homicídios a cada 100.000 habitantes 
(Tabela 50). 

Tabela 50 - Casos de violência na cidade de Afogados da Ingazeira 

Número de vítimas à óbito em acidente de trânsito (2018) 8 

Número de homicídios (2019) 9 

Proporção de acidentes de trânsito como causa de mortalidade (2018) 0,03 

Proporção de homicídios como causa de mortalidade (2018) 0,02 

Proporção de suicídios como causa de mortalidade (2018) 0,01 

Número de suicídios (2018) 4 

Taxa de homicídios (1000.000 habitantes) (2018) 13,47 

Fonte: IMPEDATA dos respectivos anos.  
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❖ Saneamento Básico 

O abastecimento de água no município da AII, segundo dados do IBGE de 
2010, é realizado principalmente pela rede geral de distribuição e poços ou nascentes 
(Tabela 51). 

Tabela 51 - Abastecimento de água nos domicílios do município da AII 

Tipo de Abastecimento Quantidade de Domicílios 

Rede Geral 16.651 

Poço ou Nascente 1.806 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010). 

O esgotamento sanitário no Brasil ainda é um grande entrave para o 
crescimento e aplica cuidados para a saúde da população. 

O município de Afogados da Ingazeira possui maior destinação do 
esgotamento sanitário à rede geral de esgoto ou pluvial. A fossa rudimentar, método 
mais simples, também é utilizada, no entanto, esta prática pode vir a contaminar o 
solo e, consequentemente, o lençol freático (Tabela 52). 

Tabela 52 - Esgotamento sanitário nos domicílios do município da AII 

Tipo de Esgotamento Sanitário Quantidade 

Rede geral de esgoto ou pluvial 6.000 

Fossa séptica 5.000 

Fossa rudimentar 200 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010). 

Em Afogados da Ingazeira os resíduos sólidos ganharam legislação 
específica para a sua gestão, além da proibição do descarte a céu aberto, nos 
denominados “lixões”. Conforme dados do IBGE (2010), a destinação mais utilizada 
ocorre através da coleta, contudo, existe prática da queima mais concentrada na zona 
rural (Tabela 53). 

Tabela 53 - Destino dos resíduos sólidos nos domicílios do município da AII 

Tipo de Destinação Quantidade 

Coletado 9.030 

Queimado/ Enterrado 2.116 

Jogado a céu aberto 534 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010). 

❖ Energia 

A energia utilizada pelos habitantes do município da AII é fornecida pela 
CELPE. De acordo com Base de Dados do Estado (BDE) (2020) a população mantém 
de Afogados da Ingazeira mantém seus gastos de energia conforme apresentados na 
Tabela 54. 
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Tabela 54 - Energia elétrica nos domicílios do município da AII 

Gastos de Energia Consumo (Mwh) 

Total 37.221 

Residencial 21.215 

Industrial 1.049 

Comercial 6.040 

Rural 1.943 

Poderes Públicos 2.290 

Iluminação Pública 1.918 

Outros 2.765 

Fonte: BDE (2020). 

6.5.2.10 Aspectos Econômicos 

A economia do município da AII, conforme o IBGE (2010), concentra-se em 
atividades que integram mais fortemente o setor primário (agricultura e pecuária) e 
terciário (comércio e serviços). 

As terras são utilizadas na lavoura permanentes e lavouras temporárias, 
conforme apresenta a Tabela 55. 

Tabela 55 - Atividades econômicas do município da AII 

Tipo de Lavoura Produtos Produzidos 

Lavoura Permanente 

Abacate, acerola, amora, azeitona, banana, caju, carambola, coco-da-baia, 
fruto-de-conde, goiaba, graviola, jabuticaba, jaca, laranja, lima, limão, 
maçã, lima, manga, mamão, maracujá, pêra, pimenta-do-reino, pitanga, 
romã, tangerina, bergamota, mexerica e uva. 

Lavoura Temporária 

Abóbora, moranga, jerimum, algodão, arroz, batata inglesa, cana-de-
açúcar, cana-de-açúcar forrageira, cebola, fava, feijão, gergelim, girassol, 
mandioca, melancia, milho, milho forrageiro, soja, sorgo, sorgo forrageiro, 
tomate rasteiro e palma forrageira. 

Fonte: IBGE (2010). 

A pecuária foi analisada por meio do quantitativo de rebanho e foi possível 
aferir que dentre os rebanhos do município da AII há mais de 20 mil cabeças de 
galináceos (Tabela 56). 

Tabela 56 – Efetivo de rebanho no município de Afogados da Ingazeira 

Quantidade (cabeças) 

Bovino Caprino Codornas Equino Galináceo Ovino Suíno 

7.305 4.887 3.109 403 27.000 5.101 1.515 

Fonte: IBGE (2019). 

Conforme o IBGE (2010), na AII o salário médio mensal dos trabalhadores 
formais é inferior a 1,5 salários-mínimos (Tabela 57). 



                                                                                                                                             

6–119 

Tabela 57 - Aspectos de renda no município de Afogados da Ingazeira 

Aspectos Valor 

Salário médio mensal dos trabalhadores formais [2010] 1,6 salários-mínimos 

Pessoal ocupado [2010] 10.347 pessoas 

População ocupada [2018] 28 % 
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 
1/2 salário mínimo [2010] 

23 % 

Fonte: IBGE (2020). 

A produção econômica no município pode ser avaliada também, pela variação 
do PIB per capita cujo cálculo é realizado com base no valor do PIB municipal anual 
(Produto Interno Bruto) dividido pela população do mesmo ano. 

Com relação aos dados do PIB para o município de Afogados da Ingazeira, 
nota-se evolução significativa dos seus percentuais (Tabela 58). 

Tabela 58 - Evolução do PIB nos últimos três anos de dados disponíveis para o município de Afogados 
da Ingazeira 

Indicadores 2015 2016 2017 

PIB (x R$ 1.000) 365.496,78 385.411,71 405.079,33 

VAB (x R$ 1.000) 

Agropecuária 4.396,49 7.696,75 6.204,83 

Indústria 41.989,01 33.317,11 29.639,60 

Serviços 165.310,87 179.499,78 194.830,74 

Adm., defesa, educação e 
saúde púb. E seguridade 
social 

120.813,54 127.429,66 137.399,53 

Impostos, líquidos de subsídios sobre produtos, 
a preços correntes (x R$ 1.000)  

32.986,87 37.468,42 37.004,62 

PIB per capita (R$) 9.956,60 10.454,39 10.943,06 

Fonte: IBGE dos referidos anos. 

A evolução do PIB nos últimos três anos apresenta variações referentes à 
contribuição da Agropecuária, Indústria e Serviços. Na agropecuária ocorreu 
crescimento, sucessivo de uma baixa. A indústria apresentou queda gradativa e os 
serviços referentes à administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade 
social, apresentaram processo crescente. 
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6.5.3 Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada 

As descrições dos itens a seguir refere-se à ADA e AID do Aterro Sanitário 
Afogados da Ingazeira. 

6.5.3.1 Aspectos Populacionais 

Foram identificadas durante as visitas de campo na ADA e AID, 23 (vinte e 
três) edificações (Figura 40), uma comunidade identificada como Sítio Jiquirí e uma 
associação nominada como Associação Rural do Jiquirí.  
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Figura 40 - Localização das residências identificadas na ADA e AID 

 
Fonte: Engea (2021); LL Serviços (2021)..
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As edificações identificadas foram visitas em campo e, em apenas 9 (nove) 
encontrou-se moradores presentes para participar da entrevista. Dentre as edificações 
onde não foi possível realizar os questionários, encontrava-se o posto de saúde da 
Comunidade Jiquirí (Figura 41). 

Figura 41 - Posto de saúde da comunidade Jiquirí 

 
Fonte: Acervo Engea (2021). 

Com base nos questionários aplicados, a população da zona rural da 
comunidade entrevistada é composta por 88,89% por homens e 11,11% por mulheres. 
33,33% possuem idade superior a 70 anos e, a faixa etária restante é composta por 
22,22% com idades de 20 a 40 anos, 41 a 60 anos e 61 a 70 anos (Figura 42). 
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Figura 42 - Percentual de população por sexo na comunidade Jiquirí 

 
Fonte: Engea (2021). 

A escolaridade dos entrevistados mostrou que 44,44% possuem ensino 
fundamental incompleto e 33,33% são analfabetos (Figura 43). 

Figura 43 - Escolaridade da população entrevistada 

 
Fonte: Engea (2021). 

Dos entrevistados, 67% moram no local em média a 48 anos e 33% moram 
em média 7 anos. A moradia de 100% dos entrevistados possui banheiro com vaso 
sanitário dentro do imóvel e energia fornecida pela concessionária. 

A Zona Rural nordestina não é comumente atrativa para indicar grande 
demanda da especulação imobiliária. Na comunidade entrevistada 55,56% das 
residências são próprias e 44,44% não identificaram a situação do imóvel. 

Referente a quantidade de moradores das residências, 66,67% possuem de 3 a 4 
moradores, 22,22% de 1 a 2 pessoas e 11,11% mais de 4 moradores (Figura 14).  
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Figura 44 - Quantidade de habitantes por moradia nas residências entrevistadas 

 
Fonte: Engea (2021). 

6.5.3.2 Infraestrutura e Serviços 

❖ Renda 

Quanto aos residentes que colaboram nas despesas da casa, foi possível 
identificar que 56% das residências, possuem 1 (uma) pessoa contribuinte com a 
renda familiar e, 44% possuem 2 (duas) contribuintes. 

A ocupação principal dos moradores é a agricultura (66,67%) e 11,11% são 
motoristas, dona de casa e pecuária (Figura 45). 

Figura 45 - Ocupação principal dos entrevistados 

 
Fonte: Engea (2021). 
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A fonte de renda da família dos entrevistados é diversificada e composta por 
agricultura (56%), assalariados (22%) e 22% tiram a renda da agricultura. A renda 
salarial das famílias é de 89% de 1 a 2 salários mínimos e 11% recebem menos de 1 
salário mínimo. 

❖ Resíduos Sólidos 

Os entrevistados não possuíam conhecimento sobre associações de 
catadores na região e informaram que as condições ambientais do entorno possuem 
muito lixo e pouca preservação (67%) e 33% alegam pouco verde, mas preservado. 

Sobre mudanças no ambiente em que reside, 25% não souberam informar o 
que mudaria, 25% citaram necessidade de irrigação para o plantio, 13% deseja 
estradas, 13% gostaria de ter menos lixo no ambiente, 12% desejam preservação e 
12 % gostaria de mais vegetação. 

Com relação à problemática dos resíduos, apenas 44% afirmaram ter refletido 
sobre o assunto, enquanto 56% informaram nunca ter refletido. No entanto, 89% veem 
importância nesse debate. 

Os resíduos são destinados por 89% dos entrevistados através da queima e 
11% utilizam a coleta municipal. Vale salientar que a queima gera poluição do ar e 
dependendo do resíduo pode gerar componentes tóxicos, comprometendo a saúde 
da população (FERREIRA CAMPOS; DAMASCENA, 2017). 

Dos entrevistados, 78% apresentaram conhecimento sobre a destinação dos 
resíduos da prefeitura ao lixão de Afogados da Ingazeira. Os lixões estão proibidos 
por lei, no entanto alguns municípios pequenos mantêm irregularmente em atividade 
essas áreas que geram impactos ambientais e sociais. Porém, 78% têm conhecimento 
que o ideal é a construção de um aterro sanitário por proporcionar maior controle 
ambiental. 

❖ Comunidades Quilombolas 

Sobre ter conhecimento sobre comunidades quilombolas na região, 78% 
confirmam que na região há comunidades remanescentes de quilombo e 22% não 
tem conhecimento. 

❖ Saúde 

Subsidiados por meio dos questionários aplicados na comunidade, o 
estabelecimento de saúde existentes na ADA e AID do Aterro Sanitário Afogados da 
Ingazeira está distribuído em um posto de saúde. 

❖ Segurança 

Todos os entrevistados alegaram que não existem muitos crimes na região e 
que não há rondas de policiamento. Com relação à se sentir seguro, 89% se sentem 
e 11% não se sentem seguros.  
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❖ Meios de Comunicação, Comércio e Área de Lazer 

Segundo os entrevistados não há comércio e nem áreas de lazer na 
comunidade e apenas 78% utilizam como meio de comunicação o telefone e 22% a 
TV.  

6.5.3.3 Organização Social  

Com relação à existência de associações ou cooperativas nas comunidades, 
78% dos entrevistados afirmam ter conhecimento e, 22% não soube informar. Apenas 
33% dos entrevistados participam da associação comunitária e 78% citaram a 
Associação Rural Jiquirí. 

Vale ressaltar que a formação de associações e organizações sociais são 
importantes para empoderamento do cidadão. Auxiliando na busca por direitos da 
coletividade, despertando a capacidade de lidar com perdas e ganhos, assim como 
obtenção de conquistas sociais. Permitindo que os mesmos reconheçam seus direitos 
e oportunize os cidadãos à participarem das políticas sociais.  

6.5.3.4 Conhecimento e Expectativa da Comunidade inserida na ADA e AID com 
relação ao Empreendimento 

De acordo com os questionários aplicados, 44% já tinham ouvido falar em 
aterro sanitário e 89% alegam pontos positivos na construção de um aterro sanitário 
no município. 

Quanto à expectativa dos moradores em relação à instalação do aterro 
sanitário, 34% apontaram como benefício o controle ambiental, 33% a diminuição dos 
pontos de descarte incorreto, 22% não souberam responder e, 11% informaram 
melhor cuidado com o ambiente. 

Como expectativa negativa, 33% dos entrevistados apresentaram tal opinião, 
no entanto não souberam citar exemplos desse impacto. Em contrapartida, por meio 
de conversas informais com morador da região, notou-se negação da população com 
relação ao tipo de empreendimento a ser instalado no local e, houve informação sobre 
mobilização da comunidade para impedir a execução do empreendimento por 
pensarem que seria construído um lixão. Vale salientar que essa preocupação se dá, 
principalmente, em virtude da falta de conhecimento sobre a diferença entre aterro 
sanitário e lixão, ressaltando a importância de palestras e reuniões com a comunidade. 

Por fim, em sua totalidade, os moradores entrevistados apresentaram pontos 
positivos com a construção do aterro sanitário e demonstraram boas expectativas em 
relação ao empreendimento, principalmente a preservação do ambiente. 

6.6 ANÁLISE INTEGRADA 

Nesta parte do RAS, apresenta-se a análise integrada dos meios físico, biótico 
e socioeconômico, que procura caracterizar as possíveis relações de 
interdependência entre os meios. Deste modo, é possível apontar tendências 
evolutivas considerando os cenários de realização e de não realização do 
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empreendimento, destacando temas ambientalmente sensíveis, potencialidades e 
peculiaridades relevantes para a análise dos impactos ambientais. 

Dentre os temas estudados de cada meio, são escolhidos para compor a 
tabela de análise integrada aqueles com maior propensão a gerar interações 
relevantes considerando a realidade local e o tipo de empreendimento projetado. As 
possibilidades de interação de cada tema com os meios físico, biótico e 
socioeconômico são analisadas e descritas. Por fim, as tendências evolutivas sem e 
com o empreendimento são prognosticadas. 

6.6.1 Meio Físico 

A implantação das vias de acesso, bem como a execução do aterro sanitário, 
aumentará a movimentação de terra, fluxo de veículos e gerará maior suspensão de 
material particulado, emissão de ruídos e riscos de contaminação dos corpos hídricos. 

As áreas impermeabilizadas diminuem as taxas de infiltração das águas 
provenientes de chuva, gerando maior escoamento superficial. Em virtude da 
supressão de vegetação, o solo sofre degradação e exposição aos efeitos das águas 
pluviais, podendo ocasionar a deflagração de processos erosivos. 

A operação do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira está associada à 
elevação dos níveis de ruído no entorno e ao risco de contaminação do solo e corpos 
hídricos por derramamentos acidentais de óleos e graxas oriundos de possíveis 
reparos maquinários. Além disso, a compactação dos resíduos sólidos pode acarretar 
alteração da qualidade do ar proveniente da liberação de gases. 

6.6.2 Meio Biótico 

Para a implantação do empreendimento é necessária a supressão da 
vegetação existente na ADA, que ocasiona a alteração da fitofisionomia do local e a 
segregação de habitats. 

O aumento da circulação de veículos pelas vias de acesso são atividades 
geradoras de ruído, que podem causar estresse e afugentamento da fauna local, além 
de aumentar o risco de atropelamento de animais. 

A operação do aterro sanitário está associada a compactação dos resíduos 
gerando produção de efluente altamente contaminante, que pode acarretar impactos 
à biota aquática caso haja carreamento. 

6.6.3 Meio Socioeconômico 

O Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira, contribuirá positivamente ao meio 
ambiente por ser uma alternativa viável para o descarte dos resíduos. Será destinado 
à coleta de resíduos sólidos domiciliares oriundos dos municípios da Região de 
Desenvolvimento Sertão do Pajeú e dois municípios da RD Sertão do Moxotó, 
contribuindo para a adoção de coleta para regiões que anteriormente não eram 
atendidas e, proporcionará melhoria àquelas que já possuíam. 
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O empreendimento influenciará no desenvolvimento socioeconômico da 
região, acarretando aumento de geração de emprego e renda especialmente para o 
município onde será instalado. 

O maior impacto positivo do aterro é eliminar os lixões existentes nos 
municípios Afogados da Ingazeira, Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Custódia, Ingazeira, 
Itapetim, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira e Tuparetama, que 
provocam graves impactos negativos ambientais. O Quadro 4 apresenta a síntese da 
análise integrada. 
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Quadro 4 – Síntese da análise integrada 

Fator Ambiental Integração com o meio 
físico 

Integração com o meio 
biótico 

Integração com o meio 
socioeconômico 

Tendência 
SEM o 
empreendimento 

COM o 
empreendimento 

Recursos Hídricos 
Predominância de rios 
intermitentes e déficit 
hídrico 

A intermitência dos rios 
causa baixa diversidade da 
comunidade aquática 

A baixa disponibilidade de 
mananciais dificulta o 
abastecimento humano 

Manutenção do 
cenário 
diagnosticado 

Risco de 
alteração da 
qualidade de 
corpos hídricos 

Ruídos - 
Ruídos elevados podem 
causar estresse e afugentar 
os animais 

Ruídos elevados podem 
causar incômodo na 
população 

Manutenção do 
cenário 
diagnosticado 

Perturbação da 
fauna e 
população 

Flora 
Áreas vegetadas inibem o 
desenvolvimento de 
processos erosivos 

Áreas vegetadas contribuem 
para a manutenção da fauna 
local 

Áreas vegetadas 
permitem a exploração 
sustentável da Caatinga 

Manutenção do 
cenário 
diagnosticado 

Redução da 
fitofisionomia da 
região 

Fauna - 
Animais atuam como 
dispersores de sementes 

Animais provem fonte de 
alimento para a 
população 

Manutenção do 
cenário 
diagnosticado 

Perda de habitat 

Microeconomia - - 

A economia dos 
municípios da AII é 
baseada em atividades 
agropecuárias 

Manutenção do 
cenário 
diagnosticado 

Melhoria da 
qualidade de vida 
nos municípios 

Meio Ambiente - - 
Há grande incidência de 
destinação de resíduos 
sólidos de forma incorreta 

Piora a 
destinação dos 
resíduos de forma 
imprópria 

Proporciona 
possibilidade 
viável e correta 
de destinação de 
resíduos 
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7 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Considera-se como impacto ambiental alteração nas características do 
sistema ambiental no âmbito físico, químico, biológico ou econômico, ocasionados 
devido as ações do empreendimento, podendo afetar de forma direta ou indireta os 
parâmetros que compõem dos meios supracitados nas áreas de influência. 

7.1 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O método adotado para avaliação dos impactos ambientais do 
empreendimento seguiu as etapas lógicas: 

● Identificação dos aspectos ambientais envolvidos em aterros 
sanitários (levantamento bibliográfico); 

● Identificação das etapas de projeto local; 

● Identificação das ações envolvidas em cada etapa; 

● Identificação dos aspectos ambientais envolvidos no projeto 
local; 

● Caracterização dos impactos em cada etapa de projeto; 

● Avaliação da significância (importância) dos impactos de 
acordo com o esquema lógico apresentado na Figura 46; 

● Identificação das medidas mitigadoras, potencializadoras e 
compensatórias aplicáveis; e 

● Definição dos programas ambientais e instrumentos de 
controle. 

 

A partir da identificação das principais etapas do projeto em cada fase 
(planejamento, implantação e operação) e das ações de projeto envolvidas, uma série 
de questões foram inicialmente formuladas e respondidas pelas equipes envolvidas 
no projeto, de forma a identificar os aspectos ambientais envolvidos em cada ação. 
Esse processo analítico foi denominado de “Varredura do Projeto” e constitui a análise 
de primeiro nível. 

O objetivo da Varredura é estabelecer um quadro sinóptico do projeto dando 
início ao processo de definição do perfil ambiental do mesmo, o qual será concluído 
com a identificação e caracterização dos impactos ambientais e identificação do foco 
central para análise. 

Com base nas questões formuladas na fase de Varredura, inicia-se a análise 
de segundo nível, que é síntese de todos os aspectos ambientais associados a cada 
ação e caracterização dos impactos ambientais, tornando o perfil ambiental do projeto 
gradativamente mais claro. 

Nessa etapa, os impactos identificados foram classificados de acordo com as 
diretrizes da Resolução CONAMA nº 01:1986 (BRASIL, 1986a) quanto à sua fase 
(planejamento, implantação ou operação), quanto à sua Natureza (real ou potencial, 
positivo, negativo ou neutro), Constância (temporário ou permanente), Reversibilidade 
(reversível ou irreversível), Abrangência (pontual ou difuso), Magnitude, 
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Cumulatividade e Sinergia (CONAMA, 1986a). Até esse momento não há 
considerações sobre a Significância do impacto, que é o aspecto mais importante da 
Análise de Impactos. 

A análise da Significância tem sido objeto de discussão no meio científico, 
dada a subjetividade dos métodos utilizados. Para o presente estudo adotou-se a 
metodologia proposta por Wilkins (2003), onde a significância de cada impacto é 
determinada a partir da análise conjunta de cada classe individual. 

Portanto, considerando as questões acima, procedeu-se a análise que define 
o nível de importância ou a significância dos impactos previamente identificados, para 
a qual foi adotada a matriz lógica, apresentada na Figura 46, na qual a Significância é 
a expressão final do conjunto de características previamente avaliadas. Os critérios 
adotados na sua determinação estão explícitos a seguir: 
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Figura 46 - Fluxograma de critérios para definição da significância dos impactos 

 
Fonte: Adaptado de Wilkins (2003). 
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7.2 DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS 

A Resolução CONAMA nº 001:1986 (BRASIL, 1986a), em seu Art. 1º define 
impacto ambiental como: 

 

Art. 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental 
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; 

V - a qualidade dos recursos ambientais 

 

Tomando como referência esta definição, os impactos ambientais 
identificados nas fases de implantação e operação foram categorizados nas seguintes 
classes: 

⮚ Positivo / Negativo; 

⮚ Potencial / Real; 

⮚ Permanente / Temporário; 

⮚ Reversível / Irreversível; 

⮚ Pontual / Difuso; 

⮚ Sinergia (alta, média ou baixa); 

⮚ Magnitude (alta, média ou baixa); 

⮚ Cumulatividade (alta, média ou baixa); e 

⮚ Significância (alta, média ou baixa). 

 

● Impacto negativo: É aquele cujos efeitos depreciam a 
qualidade ou a quantidade do alvo impactado, seja o meio 
ecológico ou socioeconômico. 

● Impacto positivo: Em contraposição ao anterior, impacto 
positivo é aquele que beneficia o alvo, seja o meio ecológico 
ou socioeconômico. Uma mesma ação pode ter um impacto 
positivo no meio socioeconômico e negativo no ecológico, e 
com características distintas quanto ao seu nível de alcance, 
permanência, reversibilidade ou significância. 

● Impacto real: É definido como um impacto que efetivamente 
ocorrerá, independentemente do seu nível de alcance, 
permanência, reversibilidade ou significância. 

● Impacto potencial: Define-se como impacto potencial aquele 
que não se pode afirmar que efetivamente ocorrerá, pois 
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depende de uma série de variáveis que estão fora do controle 
da análise, mas nem por isso deve ser negligenciado ou 
omitido. 

● Impacto pontual: No presente estudo, a designação de 
impacto pontual é atribuída ao tipo de impacto que se limita 
ao local do empreendimento ou ponto de lançamento do 
efluente. 

● Impacto difuso: É aquele cuja zona de dispersão ultrapassa 
a zona contígua ao empreendimento, podendo ser de 
alcance municipal, regional ou superior. 

● Impacto temporário: É aquele cujo efeito cessa quando 
transcorrido algum tempo e a qualidade ambiental retorna ao 
seu patamar original, mesmo que a causa inicial continue 
atuando. 

● Impacto permanente: É aquele em que a qualidade ambiental 
não retorna ao seu patamar original enquanto a causa do 
impacto continua atuando (Figura 47). 

Figura 47 - Classificação de impactos de acordo com a sua permanência 

 
Fonte: Adaptado de Fulco (2003). 

● Impacto reversível: É aquele em que, quando o fator ou 
parâmetro ambiental afetado, cessada a ação, retorna às 
suas condições originais; 

● Impacto irreversível: Uma vez ocorrida a ação, o fator ou 
parâmetro ambiental afetado não retorna às suas condições 
originais em um prazo previsível. Também é atribuído àquele 
impacto que, embora seja exequível a sua reversão, na 
prática é pouco provável que ela venha a acontecer (Figura 
48). 



                                                                 

7–7 

Figura 48 - Classificação de impactos de acordo com o seu grau de reversibilidade 

 
Fonte: Adaptado de Fulco (2003). 

● Impacto Sinérgico: É aquele que na presença de outro 
impacto exerce um efeito maior que a simples adição de 
ambos, exercendo um efeito multiplicador sobre um processo 
ecológico, econômico ou social (Figura 49). 

Figura 49 - Descrição de impactos sinérgicos 

 
Fonte: Adaptado de Fulco (2003). 

● Magnitude: Adota-se aqui o conceito no sentido de 
intensidade do impacto, ou seja, a gravidade da alteração de 
parâmetro ambiental. Não deve ser entendido como o 
comportamento espacial do mesmo (se é pontual ou difuso). 
É classificada como alta, média ou baixa. Por exemplo, uma 
emissão de poluentes muito alta que irá alterar muito o 
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background da qualidade do ar local, assumirá uma 
avaliação de alta magnitude. 

● Cumulatividade: Um impacto ambiental cumulativo é 
derivado da soma de outros impactos ou de cadeias de 
impacto que se somam, gerados por um ou mais de um 
empreendimento isolado, porém num mesmo sistema 
ambiental. 

● Significância: Indica a importância do impacto e é a 
expressão resultante do conjunto de características do 
impacto, podendo ser alta, média ou baixa. 

Desta forma, embora se mantenha a subjetividade, os elementos de 
subjetividade ficam mais explícitos, de modo que é possível se obter uma avaliação 
do juízo empregado na valoração. 

7.3 ETAPAS DO PROJETO 

A Tabela 59 apresenta de forma resumida as principais etapas identificadas 
do projeto em cada fase. 

Tabela 59 - Principais etapas do projeto em cada fase 

Fase 
Etapas 

1 2 3 4 5 6 7 

Planejamento 
 

      

Implantação  
     

 

Operação       
 

Legenda: 

1. Estudos ambientais e técnicos para implantação do empreendimento; 

2. Instalação do canteiro de obras; 

3. Preparação do terreno; 

4. Construção da estrutura; 

5. Montagem dos equipamentos; 

6. Construção do aterro sanitário; 

7. Início de funcionamento do aterro sanitário.  
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7.4 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS – FASE DE PLANEJAMENTO 

Na fase de planejamento e paralelo ao processo de licenciamento ambiental, 
ocorrem as atividades de desenvolvimento do projeto junto à equipe de engenharia. 

7.4.1 Meio Físico 

Não estão previstos impactos sobre o meio físico para esta fase do 
empreendimento. 

7.4.2 Meio Biótico 

Não estão previstos impactos sobre o meio biótico para esta fase do 
empreendimento. 

7.4.3 Meio Socioeconômico 

❖ Perspectiva da População 

⮚ Perspectivas Favoráveis 

A etapa de planejamento envolve a circulação de equipes pela região para o 
levantamento fundiário, coleta de informações e trabalhos de campo. A população 
observa essa circulação e cria expectativas em relação a geração de novos empregos 
na região. 

Com base no diagnóstico do meio socioeconômico, constata-se que a 
principal fonte de renda da população da ADA e AID é a agropecuária. Essa 
necessidade pela complementação da renda intensifica a expectativa da população 
por novas vagas de emprego. 

Esse impacto é classificado como: positivo, real, temporário, reversível, 
pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa. 

⮚ Perspectivas Desfavoráveis 

A maior parte da população entrevistada (78%) considera como boa a 
implantação do empreendimento, porém, pontualmente foram relatadas impressões 
negativas com relação a instalação do aterro sanitário na região. As pessoas que 
possuem essas visões negativas, não citaram exemplos destes impactos. 

A falta de informação e orientação da comunidade sobre o aterro sanitário 
pode refletir negativamente, podendo reverter as perspectivas favoráveis a geração 
de empregos. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, temporário, reversível, 
pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa. 
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7.5 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS – FASE DE IMPLANTAÇÃO 

7.5.1 Meio Físico 

❖ Qualidade do Ar 

⮚ Alteração da Qualidade do Ar 

A movimentação de terra, responsável por acarretar concentração de material 
particulado, em associação com a emissão de gases gerados pela circulação de 
maquinários, podem alterar a qualidade do ar principalmente na ADA. 

Esse impacto é classificado como: negativo, real, temporário, reversível, 
pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de baixa 
significância. 

❖ Ruídos 

⮚ Alteração do Nível de Ruído e Vibração 

O ruído é inerente às atividades da construção civil, podendo ser gerados pela 
circulação e operação de maquinários que estão de forma mais intensas nessa fase. 

Esse impacto é classificado como: negativo, real, temporário, reversível, 
pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de baixa 
significância. 

❖ Solo 

⮚ Impermeabilização do Solo 

A taxa de infiltração do solo é modificada em consequência da 
impermeabilização de área, fazendo a substituição do solo natural. Logo, com a 
precipitação há aumento do escoamento superficial devido a diminuição da taxa de 
infiltração. 

Esse impacto é classificado como: negativo, real, permanente, irreversível, 
pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa a média. 

⮚ Contaminação do Solo 

No canteiro de obras serão gerados resíduos oleosos na operação e 
manutenção de equipamentos e veículos pesados, com risco potencial de 
derramamento no solo de combustíveis e de lubrificantes. Assim como, nas vias de 
acesso podem ocorrer derramamentos de combustíveis. 

Como na região há predominância de uma associação de solos que possuem 
elevada pedregosidade na parte superficial e com textura arenosa a média, caso 
ocorram derramamentos, a magnitude da pluma de contaminação será baixa. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
irreversível, pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade 
e de significância baixa a média. 

⮚ Processos Erosivos 
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O processo de erosão compreende a desagregação das partículas de solo da 
massa que as contém pela ação de impacto das gotas da chuva diretamente na sua 
superfície. O material desagregado é transportado e depositado em local a jusante do 
ponto da ocorrência da erosão (UFRA, 2007). 

As ações de movimentação e exposição do solo e execução de 
terraplenagens gerarão risco de desenvolvimento de processos erosivos. O material 
carreado pode ainda ser depositado em corpos hídricos localizados nas referidas 
áreas de influência, assoreando-os. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
irreversível, pontual, de média sinergia, de média magnitude, de baixa cumulatividade 
e de significância média a alta. 

❖ Geologia 

⮚ Escavação e Terraplenagem 

No processo de implantação do empreendimento será necessário realizar 
escavações para posterior terraplenagem e execução. Logo, poderá ocorrer 
alterações das áreas de empréstimo e jazidas requeridas para fornecimento de solo 
para o aterro. 

Portanto, julga-se necessário identificação prévia destes locais e a operação 
deverá ser realizada conforme diretrizes contidas nos planos. De modo que, com a 
regularização os impactos são mínimos. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
irreversível, pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade 
e de significância baixa a média. 

❖ Recursos Hídricos 

⮚ Assoreamento dos Corpos Hídricos 

A movimentação de terra pode gerar volume considerável de material 
particulado não coeso, que pode ser transportado através das águas das chuvas e 
depositados nos corpos hídricos ocasionando assoreamento, obstruindo o fluxo da 
água. 

Outra fonte de degradação dos corpos hídricos poderá ser o carreamento dos 
resíduos da construção civil dispostos em locais inadequados. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, temporário, reversível, 
pontual, de média sinergia, média magnitude, de média cumulatividade e de 
significância média. 

⮚ Contaminação das Águas Superficiais 

Os efluentes líquidos dos refeitórios, sanitários e áreas administrativas e os 
resíduos oleosos e combustíveis dos equipamentos e veículos pesados, caso sejam 
derramados no solo, possuem potencial de serem carreados para os corpos hídricos. 

Apesar dos cursos d’água da região serem intermitentes o risco de 
degradação não diminui, pois no momento que o rio apresentar fluxo de água, o 
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efluente contaminado poderá ser depositado no leito, e da ocasião de enxurradas, o 
poluente poderá ser carreado e consequentemente poluir os referidos corpos de água. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
reversível, pontual, de baixa sinergia, baixa magnitude, de média cumulatividade e de 
significância baixa a média. 

❖ Resíduos Sólidos 

⮚ Disposição Inadequada de Resíduos 

A implantação do empreendimento está condicionada às atividades de: 
limpeza, regularização do terreno, construção da infraestrutura. Essas atividades 
geram resíduos sólidos, classificados como Resíduos da Construção Civil (RCC). 

Durante o período das obras, também é prevista a geração de resíduos 
sólidos domésticos, provenientes de refeitório, sanitários e áreas administrativas do 
canteiro de obras. 

O manejo inadequado desses resíduos sólidos possui potencial poluidor 
significativo, já que pode causar contaminações do solo e da água, mudança de relevo 
e assoreamento de corpos hídricos. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, temporário, reversível, 
pontual, de média sinergia, de média magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa a média. 

7.5.2 Meio Biótico 

❖ Fauna 

⮚ Possibilidade de Afetar a Biota Aquática  

Com a exposição dos solos às chuvas, o material pode ser carreado para os 
corpos hídricos, alterando a incidência da luminosidade na superfície aquática 
comprometendo a produção primária, influenciando na cadeia alimentar da fauna 
aquática. 

Além do carreamento do material, efluentes gerados pela instalação do 
canteiro de obras podem gerar a poluição dos corpos hídricos, influenciando na 
turbidez. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, temporário, reversível, 
pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa. 

⮚ Afugentamento de Animais 

A implantação do aterro sanitário envolve a movimentação de veículos e 
operação de equipamentos que gerarão emissão de ruídos ao longo do 
empreendimento. 

O local onde será implantado o aterro sanitário possui topografia favorável à 
ocupação humana e, com base nas campanhas realizadas e nos dados secundários 
levantados, com biodiversidade moderada. Por este motivo, os ruídos gerados pelas 
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obras de implantação do empreendimento causarão perturbação e afastamento da 
fauna. 

Esse impacto é classificado como: negativo, real, permanente, irreversível, 
pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa a média. 

⮚ Atropelamento de Animais 

A abertura de vias de acesso para viabilizar o tráfego dos caminhões e 
maquinários que atenderão a obra aumentam o risco de atropelamentos de animais. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
irreversível, pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade 
e de significância baixa a média. 

⮚ Perda de Habitat 

A abertura de vias e a instalação do aterro sanitário em áreas onde atualmente 
predomina a vegetação uniforme de Caatinga geram uma fragmentação dos habitats 
da fauna e redução das áreas de circulação de animais. 

Esse impacto é classificado como: negativo, real, permanente, irreversível, 
pontual, de média sinergia, baixa magnitude, de média cumulatividade e de 
significância média a alta. 

❖ Flora 

⮚ Perda da Cobertura Vegetal 

A implantação do aterro sanitário envolve a supressão de aproximadamente 
15 hectares de vegetação do bioma Caatinga, o que resulta na modificação da 
fitofisionomia da ADA. 

Esse impacto é classificado como: negativo, real, permanente, irreversível, 
pontual, de média sinergia, de média magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância média a alta. 

7.5.3 Meio Socioeconômico 

❖ Microeconomia Local 

⮚ Dinamização da Economia Local 

Durante as etapas de implantação do empreendimento haverá aumento de 
empregos e prestações de serviços e, consequentemente, de renda pessoal dos 
trabalhadores. Esse impacto será sentido em especial no município de Afogados da 
Ingazeira. 

Esse impacto é classificado como: positivo, real, temporário, reversível, 
pontual, de baixa sinergia, baixa magnitude, baixa cumulatividade e de significância 
baixa. 

❖ Oferta de Emprego e Renda 

⮚ Aumento do Poder Aquisitivo dos Trabalhadores  
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Os serviços associados à implantação do empreendimento gerarão empregos 
formais, que contribuirão para a melhoria de renda e elevação da qualidade de vida 
da população. 

Esse impacto é classificado como: positivo, real, temporário, reversível, 
pontual, de média sinergia, baixa magnitude, de média cumulatividade e de 
significância baixa a média. 

⮚ Diminuição do Poder Aquisitivo dos Trabalhadores 

Após o pico na absorção de mão de obra haverá um decréscimo paulatino na 
demanda até a finalização das obras, gerando aumento do desemprego e redução do 
poder de compra dos funcionários dispensados. 

Esse impacto é classificado como: negativo, real, temporário, reversível, 
pontual, de média sinergia, de baixa magnitude, de média cumulatividade e de 
significância baixa a média. 

❖ Qualidade de Vida 

⮚ Acidentes de trabalho 

Como a realização de obras envolve a operação de maquinários pesados, 
surge o risco da ocorrência de acidentes de trabalho com os colaboradores. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, temporário, reversível, 
pontual, de baixa sinergia, baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de significância 
baixa. 

⮚ Saúde Respiratória da População e Trabalhadores 

A circulação de máquinas e veículos pesados aumenta a concentração de 
material particulado no ar e promove a emissão de gases e materiais particulados 
pelos motores do maquinário. 

A exposição de pessoas à poluição atmosférica está associada ao 
desenvolvimento de complicações respiratórias. Este impacto pode atingir tanto os 
trabalhadores (em toda a ADA), quanto a população lindeira. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, temporário, reversível, 
difuso, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa. 

⮚ Atropelamento dos Transeuntes 

O aumento da circulação de veículos nas vias existentes que darão acesso 
às obras do empreendimento aumentará a probabilidade de atropelamentos nas 
comunidades lindeiras às vias. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
irreversível, pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade 
e de significância baixa. 

❖ Integração à Comunidade 

Durante as entrevistas realizadas com a população local, notou-se dúvidas 
sobre os benefícios e possíveis impactos ambientais da instalação do aterro sanitário. 
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A falta de comunicação prejudica a integração e aceitação do empreendimento pela 
comunidade, podendo causar atritos. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
reversível, pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e 
de significância baixa. 

7.6 IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS – FASE DE OPERAÇÃO 

7.6.1 Meio Físico 

❖ Qualidade do Ar 

⮚ Liberação de Gases 

A liberação dos gases, provenientes do aterro sanitário, são realizadas por 
drenos. Vale salientar que nem todos os gases são liberados através dos drenos e 
que o quantitativo liberado por meio deles, devem atender parâmetros ambientais para 
não gerar poluição do ar. Porém, ocasionalmente alterações na qualidade do ar 
podem ocorrer devido a esse fator. 

Esse impacto é classificado como: negativo, real, temporário, reversível, 
pontual, de média sinergia, de média magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa a média. 

❖ Ruídos 

⮚ Alteração do Nível de Ruído e Vibração 

O ruído é inerente às atividades da construção civil, podendo ser gerados pela 
circulação e operação de maquinários que estão de forma menos intensas nessa fase. 

Esse impacto é classificado como: negativo, real, temporário, reversível, 
pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa. 

❖ Solo 

⮚ Contaminação do Solo 

A operação do aterro sanitário acarreta subprodutos que apresentam 
probabilidade de poluição do solo a depender da forma de estocagem e manuseio. 

Como na região há predominância de uma associação de solos que possuem 
elevada pedregosidade na parte superficial e com textura arenosa a média, caso 
ocorram derramamentos, a magnitude da pluma de contaminação será baixa. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
irreversível, pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade 
e de significância baixa a média.  
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⮚ Processos Erosivos 

As ações de movimentação de terra para evolução das células e cobertura 
dos resíduos gerarão risco de desenvolvimento de processos erosivos. O material 
carreado pode ainda ser depositado em corpos hídricos localizados nas referidas 
áreas de influência, assoreando-os. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
irreversível, pontual, de média sinergia, de média magnitude, de baixa cumulatividade 
e de significância média a alta. 

❖ Recursos Hídricos 

⮚ Assoreamento dos Corpos Hídricos 

A movimentação de terra para evolução das células e cobertura dos resíduos, 
podem ser transportados através das águas das chuvas e depositados nos corpos 
hídricos ocasionando assoreamento dos mesmos, obstruindo o fluxo da água. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, temporário, reversível, 
pontual, de média sinergia, média magnitude, de média cumulatividade e de 
significância média. 

⮚ Contaminação das Águas Superficiais 

O carreamento do efluente gerado pela compactação dos resíduos sólidos 
pelas águas pluviais, podem atingir os corpos hídricos superficiais comprometendo a 
qualidade dos mesmos. 

Apesar dos cursos d’água da região serem intermitentes o risco de 
degradação não diminui, pois no momento que o rio apresentar fluxo de água, o 
efluente contaminado poderá ser depositado no leito, e da ocasião de enxurradas, o 
poluente poderá ser carreado e consequentemente poluir os referidos corpos de água. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
irreversível, pontual, de baixa sinergia, baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa a média. 

⮚ Contaminação das Águas Subterrâneas 

O efluente gerado pela compactação dos resíduos no aterro sanitário possui 
alto grau de contaminação e sua infiltração no solo pode afetar o lençol freático, 
ocasionado alterações e comprometendo a qualidade dos corpos hídricos. 

O risco de infiltração de água contaminada, mesmo com todos os cuidados 
devidamente observados, é sempre presente, pois acidentes, ou falhas nas medidas 
de segurança são passíveis de acontecerem. Em aquíferos faturados, basicamente, 
são dois os pontos de fraqueza por onde águas contaminadas podem se infiltrar: a 
foliação da rocha e as fraturas. 

Na ADA não foi identificado nenhum sistema de fraturamento importante, mas 
a foliação da rocha é bem desenvolvida, sendo possível mapeá-la com facilidade nas 
imagens do PE3D. As duas drenagens mencionadas anteriormente se desenvolveram 
ao longo da foliação da rocha, que é a principal feição controladora para a formação 
da drenagem na área de trabalho. 

Secundariamente a rede de drenagem é condicionada aos sistemas de 
fraturas. A foliação tem direção geral de sudoeste para nordeste, enquanto os 
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principais sistema de fraturamento são aproximadamente perpendiculares à foliação. 
Vale salientar que há também um sistema de fraturas com direção aproximada norte-
sul. 

Com relação à alteração dos volumes de água, o empreendimento não 
implicará em alterações significativas. Como não haverá poços de bombeamento ou 
de injeção, o único impacto que percebido é a redução da infiltração, por conta da 
impermeabilização do solo no local do aterro sanitário. Por se tratar de uma área 
pequena, de aproximadamente 20 hectares, o volume anual que deixaria de ser 
infiltrado, apesar de ser substancial, quando comparando com o volume que seria 
infiltrando pela AII é insignificante e inferior a 2,0%. 

Diante do risco constado, esse impacto é classificado como: negativo, 
potencial, permanente, irreversível, pontual, de média sinergia, média magnitude, de 
média cumulatividade e de significância alta. 

❖ Geologia 

⮚ Exploração de Jazidas e Empréstimos e do Descarte de Materiais em Áreas 
de Depósito Temporário 

No processo de operação do empreendimento será necessário obter material 
para cobertura das células do aterro sanitário. Logo, poderá ocorrer alterações das 
áreas de empréstimo e jazidas requeridas para fornecimento de solo para o aterro. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
irreversível, pontual, de baixa sinergia, de média magnitude, de baixa cumulatividade 
e de significância média a alta. 

7.6.2 Meio Biótico 

❖ Fauna 

⮚ Possibilidade de Afetar a Biota Aquática  

A biota aquática pode ser afetada pelo carreamento das partículas dos taludes 
e ausência do sistema de drenagem. 

Além do carreamento do material, efluentes gerados pela operação do aterro 
sanitário podem alterar a qualidade dos corpos hídricos, afetando a biota aquática. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, temporário, reversível, 
pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa. 

⮚ Impacto aos Indivíduos da Fauna Local 

Os indivíduos da fauna local podem ser atraídos para o perímetro do aterro 
sanitário durante sua operação em virtude dos resíduos aterrados, podendo ocasionar 
eventuais impactos. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
irreversível, pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade 
e de significância baixa a média. 
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7.6.3 Meio Socioeconômico 

❖ Microeconomia Local 

⮚ Dinamização da Economia Local 

A operação do aterro sanitário requererá contratação de mão de obra local, 
influenciando consequentemente a geração de emprego e renda principalmente para 
o município onde será instalado. 

Esse impacto é classificado como: positivo, real, temporário, reversível, 
pontual, de baixa sinergia, baixa magnitude, baixa cumulatividade e de significância 
baixa. 

⮚ Possibilidade de Desvalorização Imobiliária 

A execução do empreendimento pode induzir uma desvalorização nos custos 
das terras no entorno do local onde será implantado o aterro sanitário. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, temporário, reversível, 
pontual, de média sinergia, média magnitude, média cumulatividade e de significância 
média. 

⮚ Aumento do Poder Aquisitivo 

A operação do empreendimento gerará aumento de empregos, da demanda 
pela prestação de serviços e, consequentemente, da renda pessoal dos 
trabalhadores. 

Esse impacto é classificado como: positivo, real, temporário, reversível, 
pontual, de média sinergia, de baixa magnitude, de média cumulatividade e de 
significância baixa a média. 

❖ Meio Ambiente 

⮚ Poluição por Resíduos Dispostos Inadequadamente 

A disposição de resíduos na fase de operação deve ser realizada em 
conformidade para que não possa gerar poluição. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, temporário, reversível, 
pontual, de média sinergia, de média magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa a média. 

⮚ Atração de Vetores 

Os resíduos sólidos nas células do aterro sanitário devem ser aterrados com 
camada de espessura adequada para evitar atratividade de vetores como moscas e 
urubus. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, temporário, reversível, 
pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa. 

❖ Geração de Receita 

⮚ Geração de Encargos para os Municípios 
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O empreendimento irá contribuir para a arrecadação de tributos nas esferas 
municipal, estadual e federal. Gerará a dinamização da economia local, e aportará 
encargos diretos e indiretos. O desenvolvimento de diversos setores da economia 
local gerará aumento de receita aos municípios de forma indireta e aquecimento da 
economia local. 

Esse impacto é classificado como: positivo, real, permanente, reversível, 
difuso, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa a média. 

❖ Qualidade de Vida 

⮚ Incômodo da População 

Para a fase de operação do aterro sanitário haverá movimentação e 
circulação de máquinas responsáveis pelo transporte dos resíduos. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, permanente, 
reversível, difuso, de baixa sinergia, de média magnitude, de baixa cumulatividade e 
de significância média. 

⮚ Possibilidade de Incidentes  

Os operadores responsáveis pelo manuseio e transporte dos resíduos, bem 
como aqueles responsáveis pela operação do aterro sanitário, devem realizar suas 
atividades utilizando equipamento de proteção individual (EPIs) para reduzir a 
possibilidade de ocorrência de incidentes em virtude a exposição indevida, transporte 
ou manuseio dos resíduos sólidos. 

Esse impacto é classificado como: negativo, potencial, temporário, reversível, 
pontual, de baixa sinergia, de baixa magnitude, de baixa cumulatividade e de 
significância baixa. 

7.7 MATRIZ DE IMPACTOS 

Neste item, os impactos ambientais decorrentes do empreendimento são 
sistematizados em uma Matriz de Interação. O Quadro 13 apresenta a matriz de 
impactos na fase de planejamento, o Quadro 14 os impactos na fase de implantação 
e o Quadro 15 os impactos na fase de operação.  



                                                                 

7–20 

Quadro 13 - Matriz dos impactos ambientais na fase de planejamento. 

Impacto Fator 
Ambiental Meio 

Categoria do Impacto 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

C
o

n
st

ân
ci

a 

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

e 

A
b

ra
n

g
ên

ci
a 

S
in

er
g

ia
 

M
ag

n
it

u
d

e 

C
u

m
u

la
ti

vi
d

ad
e 

S
ig

n
if

ic
ân

ci
a 

Expectativa da geração de 
vagas de emprego 

Perspectiva 
da População 

Socioeconômico 

P
O

S
 

R
E

A
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Falta de informação e 
orientação sobre o aterro 
sanitário 

Perspectiva 
da População Socioeconômico 

N
E

G
 

P
O

T
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Sendo: NEG: Negativo; POS: Positivo; REA: Real; POT: Potencial; TEM: Temporário; PER: 
Permanente; VER: Reversível; IRV: Irreversível; PON: Pontual; DIF: Difuso; BAI: Baixa; MÉD: Média; 
ALT: Alta. 

Quadro 14 - Matriz dos impactos ambientais na fase de implantação. 

Impacto Fator 
Ambiental Meio 

Categoria do Impacto 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

C
o

n
st

ân
ci

a 

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

e 

A
b

ra
n

g
ên

ci
a 

S
in

er
g

ia
 

M
ag

n
it

u
d

e 

C
u

m
u

la
ti

vi
d

ad
e 

S
ig

n
if

ic
ân

ci
a 

Alteração da qualidade do 
ar 

Qualidade 
do Ar 

Físico 

N
E

G
 

R
E

A
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Alteração do nível de ruído 
e vibração 

Ruídos Físico 

N
E

G
 

R
E

A
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Impermeabilização do solo Solo Físico 

N
E

G
 

R
E

A
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I/M
É

D
 

Contaminação do solo Solo Físico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I/M
É

D
 

Processos erosivos Solo Físico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

M
É

D
 

M
É

D
 

B
A

I 

M
É

D
/A

LT
 

Escavação e 
Terraplenagem 

Geologia Físico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I/M
É

D
 

Assoreamento dos corpos 
hídricos 

Recursos 
Hídricos 

Físico 

N
E

G
 

P
O

T
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

M
É

D
 

M
É

D
 

M
É

D
 

M
É

D
 

Contaminação das águas 
superficiais 

Recursos 
Hídricos 

Físico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

M
É

D
 

B
A

I/M
É

D
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Impacto Fator 
Ambiental Meio 

Categoria do Impacto 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

C
o

n
st

ân
ci

a 

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

e 

A
b

ra
n

g
ên

ci
a 

S
in

er
g

ia
 

M
ag

n
it

u
d

e 

C
u

m
u

la
ti

vi
d

ad
e 

S
ig

n
if

ic
ân

ci
a 

Disposição inadequada de 
resíduos 

Resíduos 
sólidos 

Físico 

N
E

G
 

P
O

T
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

M
É

D
 

M
É

D
 

B
A

I 

B
A

I/M
É

D
 

Possibilidade de afetar a 
biota aquática 

Fauna Biótico 

N
E

G
 

P
O

T
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Afugentamento de animais Fauna Biótico 

N
E

G
 

R
E

A
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I/M
É

D
 

Atropelamento de animais Fauna Biótico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I/M
É

D
 

Perda de habitat Fauna Biótico 
N

E
G

 

R
E

A
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

M
É

D
 

B
A

I 

M
É

D
 

M
É

D
/A

LT
 

Perda da cobertura 
vegetal 

Flora Biótico 

N
E

G
 

R
E

A
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

M
É

D
 

M
É

D
 

B
A

I 

M
É

D
/A

LT
 

Dinamização da economia 
local 

Microecon
omia Local 

Socioeconômico 

P
O

S
 

R
E

A
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Aumento do poder 
aquisitivo dos 
trabalhadores 

Oferta de 
Emprego e 

Renda 
Socioeconômico 

P
O

S
 

R
E

A
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

M
É

D
 

B
A

I 

M
É

D
 

B
A

I/M
É

D
 

Diminuição do poder 
aquisitivo dos 
trabalhadores 

Oferta de 
Emprego e 

Renda 
Socioeconômico 

N
E

G
 

R
E

A
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

M
É

D
 

B
A

I 

M
É

D
 

B
A

I/M
É

D
 

Acidentes de trabalho 
Qualidade 

de Vida Socioeconômico 

N
E

G
 

P
O

T
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Saúde respiratória da 
população e trabalhadores 

Qualidade 
de Vida 

Socioeconômico 

N
E

G
 

P
O

T
 

T
E

M
 

R
E

V
 

D
IF

 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Atropelamento dos 
transeuntes 

Qualidade 
de Vida 

Socioeconômico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Perpetuação de dúvidas 
sobre a implantação do 
empreendimento 

Integração 
à 

Comunida
de 

Socioeconômico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Sendo: NEG: Negativo; POS: Positivo; REA: Real; POT: Potencial; TEM: Temporário; PER: 
Permanente; VER: Reversível; IRV: Irreversível; PON: Pontual; DIF: Difuso; BAI: Baixa; MÉD: Média; 
ALT: Alta. 
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Quadro 15 - Matriz dos impactos ambientais na fase de operação. 

Impacto Fator Ambiental Meio 

Categoria do Impacto 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

C
o

n
st

ân
ci

a 

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

e 

A
b

ra
n

g
ên

ci
a 

S
in

er
g

ia
 

M
ag

n
it

u
d

e 

C
u

m
u

la
ti

vi
d

ad
e 

S
ig

n
if

ic
ân

ci
a 

Liberação de gases Qualidade do Ar Físico 

N
E

G
 

R
E

A
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

M
É

D
 

M
É

D
 

B
A

I 

B
A

I/M
É

D
 

Alteração do nível de 
ruído e vibração 

Ruídos Físico 

N
E

G
 

R
E

A
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Contaminação do 
solo 

Solo Físico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I/M
É

D
 

Processos erosivos Solo Físico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

M
É

D
 

M
É

D
 

B
A

I 

M
É

D
/A

LT
 

Assoreamento dos 
corpos hídricos 

Recursos 
Hídricos 

Físico 
N

E
G

 

P
O

T
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

M
É

D
 

M
É

D
 

M
É

D
 

M
É

D
 

Contaminação das 
águas superficiais 

Recursos 
Hídricos 

Físico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I/M
É

D
 

Contaminação das 
águas subterrâneas 

Recursos 
Hídricos 

Físico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

M
É

D
 

M
É

D
 

M
É

D
 

A
LT

 

Exploração de jazidas 
e empréstimos e do 
descarte de materiais 
em áreas de depósito 
temporário 

Geologia Físico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

B
A

I 

M
É

D
 

B
A

I 

M
É

D
/A

LT
 

Possibilidade de 
afetar a biota aquática 

Fauna Biótico 

N
E

G
 

P
O

T
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Impacto aos 
indivíduos da fauna 
local 

Fauna Biótico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

IR
V

 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I/M
É

D
 

Dinamização da 
economia local 

Microeconomia 
Local 

Socioeconômico 

P
O

S
 

R
E

A
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Possibilidade de 
Desvalorização 
imobiliária 

Microeconomia 
Local 

Socioeconômico 

N
E

G
 

P
O

T
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

M
É

D
 

M
É

D
 

M
É

D
 

M
É

D
 

Aumento do valor 
aquisitivo 

Microeconomia 
Local 

Socioeconômico 

P
O

S
 

R
E

A
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

M
É

D
 

B
A

I 

M
É

D
 

B
A

I/M
É

D
 

Poluição por resíduos 
dispostos 
inadequadamente 

Meio Ambiente Socioeconômico 

N
E

G
 

P
O

T
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

M
É

D
 

M
É

D
 

B
A

I 

B
A

I/M
É

D
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Impacto Fator Ambiental Meio 

Categoria do Impacto 

C
la

ss
if

ic
aç

ão
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
e 

C
o

n
st

ân
ci

a 

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

e 

A
b

ra
n

g
ên

ci
a 

S
in

er
g

ia
 

M
ag

n
it

u
d

e 

C
u

m
u

la
ti

vi
d

ad
e 

S
ig

n
if

ic
ân

ci
a 

Atração de vetores Meio Ambiente Socioeconômico 

N
E

G
 

P
O

T
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Geração de encargos 
para os municípios 

Geração de 
Receita 

Socioeconômico 

P
O

S
 

R
E

A
 

P
E

R
 

R
E

V
 

D
IF

 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I/M
É

D
 

Incômodo a 
população 

Qualidade de 
Vida 

Socioeconômico 

N
E

G
 

P
O

T
 

P
E

R
 

R
E

V
 

D
IF

 

B
A

I 

M
É

D
 

B
A

I 

M
É

D
 

Possibilidade de 
incidentes 

Qualidade de 
Vida 

Socioeconômico 

N
E

G
 

P
O

T
 

T
E

M
 

R
E

V
 

P
O

N
 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

B
A

I 

Sendo: NEG: Negativo; POS: Positivo; REA: Real; POT: Potencial; TEM: Temporário; PER: 
Permanente; REV: Reversível; IRV: Irreversível; PON: Pontual; DIF: Difuso; BAI: Baixa; MÉD: Média; 
ALT: Alta. 
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8 PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS 

8.1 ASPECTOS GERAIS 

As medidas mitigadoras, compensatórias e potencializadoras estão 
relacionadas à conservação ambiental e à inserção regional do empreendimento, com 
a finalidade de atenuar os impactos negativos e otimizar os impactos positivos 
avaliados e analisados neste estudo, de forma a compatibilizar o planejamento, a 
implantação e operação do empreendimento com a proteção do meio ambiente. 

As empresas que atuam na construção e operação de obras de infraestrutura 
enfrentam nos dias atuais um grande desafio, que é o de promover adequada inserção 
regional de seus empreendimentos de modo a assegurar, simultaneamente, o 
atendimento da legislação, a manutenção da qualidade ambiental na região da obra e 
a otimização de seus benefícios diretos e indiretos decorrentes. 

Assim, mais do que o cumprimento à legislação ambiental vigente, as medidas 
de conservação ambiental representam o compromisso do empreendedor perante a 
sociedade e as instituições responsáveis pela gestão ambiental, no sentido de 
conciliar as atividades empresariais com a manutenção dos recursos naturais e com 
o desenvolvimento socioeconômico da região. 

Neste contexto, as medidas aqui propostas visam atender aos objetivos gerais 
descritos a seguir: 

Privilegiar o atendimento à população local; e 

Fornecer as diretrizes para a implementação das medidas 
mitigadoras, compensatórias e potencializadoras. 

Neste capítulo, seguindo a mesma metodologia adotada no capítulo anterior 
para a apresentação da identificação e avaliação dos impactos, será feito o 
cruzamento das ações impactantes com os fatores ambientais, apontando-se as 
medidas correspondentes. 

Também a exemplo da metodologia adotada no capítulo anterior, a indicação 
das medidas será feita para os impactos previstos para as fases de planejamento, 
implantação e operação. 

8.2 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS – FASE DE PLANEJAMENTO 

8.2.1 Meio Socioeconômico 

❖ Perspectiva da População 

⮚ Antes do início das obras, realizar atividades de apresentação do 
empreendimento para a comunidade afetada, tais como: visita em 
instituições públicas e privadas, visita a moradores, realização de 
palestras e seminários para informar à comunidade o empreendimento, a 
quantidade de vagas de emprego gerada, os impactos ambientais 
previstos, as medidas mitigadoras e os programas que serão implantados. 
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8.3 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS – FASE DE IMPLANTAÇÃO 

8.3.1 Meio Físico 

Durante a fase de implantação do empreendimento, deverão estar 
incorporadas ao processo construtivo medidas mitigadoras preventivas cujas ações 
permitem a redução ou até mesmo a eliminação de determinados impactos. Quais 
sejam: 

❖ Solo e Geomorfologia 

⮚ As técnicas de limpeza do terreno deverão ser compatíveis com as 
características da cobertura vegetal a ser retirada. Não utilizar agentes 
químicos (herbicidas e desfolhantes), processo mecânicos não 
controlados ou queimadas para a realização da limpeza do terreno; 

⮚ Realizar a limpeza do terreno somente quando forem iniciadas as obras de 
construção civil, evitando que o solo fique exposto aos agentes 
intempéricos. A limpeza do terreno será executada somente dentro da 
ADA, quando necessário; 

⮚ Caso haja excesso de material para ser disposto em áreas de bota-fora, 
estas devem ser devidamente licenciadas para atenuar os efeitos 
adversos causados pela disposição de materiais oriundos da implantação 
do empreendimento; 

⮚ Os caminhões e demais veículos utilizados nas atividades de implantação 
do empreendimento deverão ser submetidos periodicamente a 
manutenções preventivas para evitar o derramamento de óleo no solo;  

⮚ Realizar a umidificação do terreno para evitar suspensão de material 
particulado; e 

⮚ Monitorar pontos sujeitos a erosão e promover rápido isolamento e 
recuperação da área no início do desenvolvimento dos sulcos. 

❖ Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos 

⮚ Os caminhões e demais veículos utilizados nas atividades de implantação 
do empreendimento serão submetidos periodicamente a manutenções 
preventivas para evitar o derramamento de óleo no solo e consequente 
contaminação dos recursos hídricos; 

⮚ Realizar a manutenção de equipamentos e veículos em áreas devidamente 
impermeabilizadas; 

⮚ Implantar sistemas coletores de efluentes industriais (óleos e graxas, 
combustíveis), tais como: canaletas de condução e caixas separadoras 
de água e óleo/combustíveis; 

⮚ Implantar sistema de drenagem de águas pluviais nos acessos e nas 
frentes de trabalho; 
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⮚ Contratar empresa especializada na gestão dos efluentes dos banheiros 
químicos do empreendimento. Antes de atingir a capacidade máxima, os 
banheiros químicos serão esvaziados ou trocados; e 

⮚ Destinar adequadamente os resíduos sólidos gerados, com prioridade para 
a reciclagem, o reuso dos materiais e a segregação conforme Norma 
ABNT NBR 10004:2004 (ABNT, 2004) e Resolução CONAMA nº 
307:2002 (BRASIL, 2002e). Os resíduos sólidos gerados na fase de obras 
civis serão coletados de forma seletiva. Os funcionários deverão ser 
devidamente treinados para o manuseio e armazenamento adequados. 

8.3.2 Meio Biótico 

❖ Fauna 

⮚ Realizar o resgate, afugentamento e monitoramento da fauna. Todos os 
animais encontrados na ADA deverão ser afugentados, capturados, 
transportados e liberados em local previamente aprovado pelo órgão 
ambiental competente, considerar a real capacidade de suporte dessa 
área e de readaptação de cada espécie. Especial atenção com os animais 
de hábitos fossoriais, filhotes, ninhos e espécies com deslocamento 
limitado; e 

⮚ Controlar a velocidade de tráfego dos caminhões e demais veículos 
utilizados nas atividades de implantação do empreendimento através de 
sinalizações visuais, regras de controle de velocidade e atividades de 
conscientização dos colaboradores do empreendimento. 

❖ Flora 

⮚ Realizar a umidificação do terreno para evitar suspensão de material 
particulado e, consequentemente, o deslocamento de partículas do solo 
para a vegetação; e  

⮚ Realizar a supressão da vegetação na área indicada no Mapa de 
Localização do aterro sanitário. O corte de vegetação deverá ser 
executado durante o período seco para evitar erosão. 

8.3.3 Meio Socioeconômico 

❖ Microeconomia Local 

⮚ Esclarecer a população quanto à necessidade, perfil e qualificação da mão-
de-obra necessária para implantação do empreendimento; e 

⮚ Fomentar a formação da mão de obra local para vagas fornecidas pelo 
empreendimento. 

❖ Oferta de Emprego e Renda 
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⮚ Cadastrar previamente a mão-de-obra local disponível para as obras, com 
divulgação através de cartazes e contato direto; 

⮚ Contratar preferencialmente mão-de-obra nas comunidades e inseridas no 
município da AII; e 

⮚ Após o término da obra, incorporar os funcionários à operação ou realocá-
los para outros empreendimentos. 

❖ Qualidade de Vida 

⮚ Instalar comissão interna de prevenção de acidentes de trabalho; 

⮚ Controlar a velocidade de tráfego e realizar manutenções preventivas nos 
veículos e equipamentos utilizados; 

⮚ Caso necessário, realizar manutenções nos acessos à ADA, pois 
irregularidades como: ondulações, buracos e exsudações asfálticas são 
fontes de geração de ruídos e vibrações; 

⮚ Nos equipamentos que superem os limites de emissão de ruído, adotar 
sistemas de abatimento (enclausuramento, barreiras, isolamento, entre 
outros); 

⮚ Desenvolver as atividades geradoras de ruído dentro dos horários 
comerciais, onde há maior tolerância; 

⮚ Disponibilizar Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e orientar os 
colaboradores na correta utilização; 

⮚ Umectar os canteiros de obras e os trechos das vias próximas a residências 
e fragmentos de Caatinga; 

⮚ Sinalizar os acessos utilizados na circulação de veículos e máquinas; e 

⮚ Elaborar e divulgar o Código de Conduta com orientações sobre o 
comportamento para permitir uma convivência harmoniosa dos 
colaboradores com os moradores do entorno, além dos procedimentos de 
saúde e segurança do trabalho. 

❖ Integração à Comunidade 

⮚ Criar e disponibilizar o número da central de relacionamento com o público 
para que os moradores possam relatar incômodos relacionados à obra; e 

⮚ Realizar ações de integração com a comunidade tais como: visita em 
instituições públicas e privadas, visita a moradores, palestras e seminários 
para informar sobre o empreendimento, a quantidade de vagas de 
emprego gerada, os impactos ambientais previstos, as medidas 
mitigadoras e os programas que serão implantados. 

8.4 DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS – FASE DE OPERAÇÃO 

8.4.1 Meio Físico 

❖ Qualidade do Ar 
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⮚ As células do aterro sanitário deverão possuir cobertura adequada para 
evitar a geração de biogás e gases de feito estufa; 

⮚ O biogás deverá ser destinado aos drenos onde ocorrerá a queima; e 

⮚ Para minimizar os odores emitidos pelos gases que podem gerar incômodo 
às áreas no entorno do empreendimento, pode-se realizar a implantação 
de uma cortina arbórea do entorno da unidade. 

❖ Ruídos 

⮚ Nos equipamentos que superem os limites de emissão de ruído, adotar 
sistemas de abatimento (enclausuramento, barreiras, isolamento, entre 
outros); e 

⮚ Desenvolver as atividades geradoras de ruído dentro dos horários 
comerciais, onde há maior tolerância. 

❖ Solo e Recursos Hídricos 

⮚ Os veículos utilizados nas atividades de operação do empreendimento 
deverão ser submetidos a manutenções preventivas para evitar o 
derramamento de óleo no solo; 

⮚ Gerenciar e controlar os resíduos sólidos industriais;  

⮚ Impermeabilizar o piso das áreas de estocagem e implantar dispositivos de 
monitoramento;  

⮚ Monitorar pontos sujeitos a erosão e promover rápido isolamento e 
recuperação da área no início do desenvolvimento dos sulcos; 

⮚ Monitorar a qualidade de águas subterrâneas através de poços de 
monitoramento; 

⮚ Realizar a umidificação do terreno para evitar suspensão de material 
particulado ao realizar a movimentação de terra para cobertura dos 
resíduos sólidos nas células; e 

⮚ O efluente oriundo da geração dos subprodutos deve ser devidamente 
tratado e seu lançamento não deve ser realizado de forma concentrada 
no corpo hídrico. 

❖ Geologia 

⮚ Realizar identificação prévia das áreas de empréstimo e jazidas, realizando 
operação destes; e 

⮚ Adquirir material de empréstimo apenas de jazidas ambientalmente 
licenciadas. 

8.4.2 Meio Biótico 

❖ Fauna 



                                                                 

8–7 

⮚ Limitar a velocidade de tráfego dos veículos utilizados nas atividades de 
operação do empreendimento. Os motoristas deverão manter atenção na 
estrada quando do surgimento de animais, de forma a desviar dos 
mesmos; 

⮚ Orientar os funcionários sobre a proibição e captura de espécies da 
Caatinga do entorno; 

⮚ Predefinir ações e procedimentos a serem feitos e seguidos, caso uma 
espécie da fauna seja identificada na área, ou porventura esteja ferida 
devido ação do empreendimento;  

⮚ Realizar a umidificação do terreno para evitar suspensão de material 
particulado e, consequentemente, o deslocamento de partículas do solo 
para os corpos hídricos próximos; e  

⮚ Monitorar a fauna para identificar mudanças comportamentais ou 
abandonos de habitats. 

8.4.3 Meio Socioeconômico 

❖ Microeconomia Local 

⮚ Esclarecer a população quanto à quantidade, perfil e qualificação da mão-
de-obra que poderá ser utilizada na operação do empreendimento;  

⮚ Garantir um bom funcionamento do aterro sanitário de modo que este efeito 
possa ser revertido rapidamente; e 

⮚ Esclarecer possíveis dúvidas da população sobre o empreendimento, 

❖ Meio Ambiente 

⮚ Garantir cobertura adequada e oportuna dos resíduos aterrados evitando a 
proliferação de vetores; e  

⮚ Garantir que a disposição de resíduos deve ser realizada em conformidade 
para que não possa gerar poluição. 

❖ Geração de Receita 

⮚ Esclarecer à população e à sociedade sobre o que é o empreendimento e 
a importância do mesmo como fator de desenvolvimento regional. 

❖ Qualidade de Vida 

⮚ Controlar a velocidade de tráfego e realizar manutenções preventivas nos 
veículos e equipamentos utilizados; 

⮚ Sinalizar os acessos utilizados na circulação de veículos e máquinas; e 

⮚ Monitorar os ruídos nas residências com moradores localizadas na AID. 
Caso seja relatado desconforto dos moradores pelo ruído ou os limites 
não estejam em conformidade com as legislações vigentes, o 
empreendedor deve adotar medida mitigadora. 
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8.5 MATRIZ DAS MEDIDAS 

Neste item, as medidas mitigadoras decorrentes dos impactos do 
empreendimento são sistematizadas em uma Matriz de Interação. O Quadro 16 
apresenta a matriz de medidas na fase de planejamento, o Quadro 17 apresenta as 
medidas na fase de implantação e o Quadro 18 na fase de operação. 
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Quadro 16 - Matriz das medidas na fase de planejamento. 

Meio Impacto Fator 
Ambiental 

Medidas 

Natureza Descrição Sumária Responsável 

Socioeconômico 

Expectativa da geração de vagas de 
emprego (Perspectivas Favoráveis) 

Perspectiva da 
População 

Preventiva 
Antes do início da obra, informar à comunidade a 

quantidade de vagas de emprego geradas 
Empreendedor 

Visões negativas sobre a instalação 
do aterro sanitário (Perspectivas 

Desfavoráveis) 

Perspectiva da 
População 

Preventiva 
Antes do início da obra, realizar atividades de 

apresentação do empreendimento à comunidade afetada 
Empreendedor 

Fonte: Engea (2021). 
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Quadro 17 - Matriz das medidas na fase de implantação. 

Meio Impacto Fator Ambiental 
Medidas 

Natureza Descrição Sumária Responsável 

Físico 

Alteração da qualidade do ar Qualidade do Ar 

Mitigadora Umectação da área onde será necessário 
movimento de terra 

Empreendedor 

Preventiva 
Realizar manutenção preventiva nos veículos para 

evitar emissão de poluentes 
Empreendedor 

Alteração do nível de ruído e 
vibração 

Ruídos Preventiva 
Realizar manutenção preventiva nos veículos para 

evitar emissão de ruídos 
Empreendedor 

Impermeabilização do solo 

Solo 

Preventiva Implantar sistema de drenagem de águas pluviais Empreendedor 

Contaminação do solo 

Preventiva 
Não utilizar agentes químicos na limpeza do 

terreno 
Empreendedor 

Preventiva 
Veículos utilizados na implantação devem ter 

manutenções preventivas para evitar 
derramamento de óleo 

Empreendedor 

Preventiva 
Realizar a manutenção dos equipamentos e 

veículos em áreas devidamente impermeabilizadas 
Empreendedor 

Processos erosivos 

Preventiva 
Realizar limpeza do terreno somente quando 
forem iniciadas as obras de construção civil 

Empreendedor 

Preventiva 
Monitoramentos dos pontos sujeitos a erosão e 

prover isolamento da área no início do 
desenvolvimento dos sulcos 

Empreendedor 

Preventiva 
Utilizar técnicas adequadas para remoção da 

cobertura vegetal 
Empreendedor 

Assoreamento dos corpos 
hídricos 

Recursos Hídricos Mitigadora Umectação da área onde será necessário 
movimento de terra 

Empreendedor 
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Meio Impacto Fator Ambiental 
Medidas 

Natureza Descrição Sumária Responsável 

Contaminação das águas 
superficiais 

Preventiva 
Implantar sistemas coletores de efluentes como 

canaletas de condução 
Empreendedor 

Preventiva 
Realizar manutenção dos veículos em área 

impermeabilizada  
Empreendedor 

Preventiva 
Contratar empresa especializada na gestão de 

fluentes dos banheiros químicos 
Empreendedor 

Preventiva 
Realizar manutenção preventiva nos veículos para 

evitar derramamento de óleos 
Empreendedor 

Disposição inadequada de 
resíduos 

Preventiva 
Destinar adequadamente os resíduos sólidos 

gerados 
Empreendedor 

Preventiva 
As áreas de bota-fora devem ser devidamente 

licenciadas  
Empreendedor 

Biótico 

Possibilidade de afetar a biota 
aquática 

Fauna 

Mitigadora 
Realizar a umidificação do terreno para evitar a 

suspensão do material particulado 
Empreendedor 

Afugentamento de animais Preventiva Executar o resgate e afugentamento da fauna Empreendedor 

Atropelamento de animais Preventiva Limitar a velocidade de tráfego dos veículos Empreendedor 

Perda de habitat Mitigadora Executar o monitoramento da fauna Empreendedor 

Perda de cobertura vegetal Flora Mitigadora Limitar a retirada da vegetação à ADA Empreendedor 

Socioeconômico 

Dinamização da economia local 
Microeconomia 

Local 
Maximizadora 

Esclarecer dúvidas e fomentar a formação da mão 
de obra local 

Empreendedor 

Aumento do poder aquisitivo dos 
trabalhadores 

Oferta de Emprego 
e Renda 

Maximizadora Aproveitamento de mão de obra local Empreendedor 
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Meio Impacto Fator Ambiental 
Medidas 

Natureza Descrição Sumária Responsável 
Diminuição do poder aquisitivo 

dos trabalhadores  
Mitigadora 

Relocar os empregados na operação do 
empreendimento  

Empreendedor 

Acidentes de trabalho 

Qualidade de Vida 

Preventiva 
Instalar comissão interna de prevenção de 

acidentes de trabalho 
Empreendedor 

Saúde respiratória da população e 
trabalhadores 

Mitigadora 
Umectar o canteiro de obras e vias de acesso 

próximas às residências  
Empreendedor 

Atropelamento dos transeuntes 

Preventiva Limitar a velocidade de tráfego dos veículos Empreendedor 

Preventiva 
Sinalizar os acessos utilizados na circulação de 

veículos e maquinários 
Empreendedor 

Dúvidas sobre os benefícios e 
possíveis impactos do 

empreendimento 

Integração à 
Comunidade 

Mitigadora 
Criar e disponibilizar número de central de 

relacionamento com o público e disponibilizar à 
comunidade 

Empreendedor 

Preventiva Realizar ações de integração com a comunidade  Empreendedor 

Fonte: Engea (2021). 
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Quadro 18 - Matriz das medidas na fase de operação. 

Meio Impacto Fator 
Ambiental 

Medidas 

Natureza Descrição Sumária Responsável 

Físico 

Liberação de gases Qualidade do Ar 

Preventiva Cobertura adequada das células para evitar 
liberação de gases 

Empreendedor 

Preventiva Destinação correta do biogás Empreendedor 

Preventiva 
Implantação de cortina arbórea no entorno para 

minimizar odores  
Empreendedor 

Alteração do nível de ruído e 
vibração 

Ruídos 

Preventiva 
Adotar sistema de abatimento nos equipamentos 

que superem o ruído permitido 
Empreendedor 

Preventiva 
Desenvolver atividades geradores de ruídos em 

horários comerciais 
Empreendedor 

Contaminação do solo 

Solo 

Preventiva 
Realizar manutenção preventivas dos veículos 

utilizados 
Empreendedor 

Preventiva 
Destinar corretamente o óleo e os resíduos sólidos 

gerados 
Empreendedor 

Preventiva 
Destinar o subproduto proveniente dos resíduos 

aterrados de forma correta, destinando o 
lançamento de forma adequada 

Empreendedor 

Preventiva Impermeabilizar o solo nas áreas de estocagem Empreendedor 

Processos erosivos Preventiva 
Monitoramentos dos pontos sujeitos a erosão e 

prover isolamento da área no início do 
desenvolvimento dos sulcos 

Empreendedor 

Assoreamento dos corpos hídricos 
Recursos 
Hídricos  

Mitigadora 
Umidificação do terreno para evitar suspensão de 

material particulado 
Empreendedor 

Contaminação das águas superficiais Preventiva 
Realizar manutenção preventivas dos veículos 

utilizados 
Empreendedor 
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Meio Impacto Fator 
Ambiental 

Medidas 

Natureza Descrição Sumária Responsável 

Preventiva 
Destinar corretamente o óleo e os resíduos sólidos 

gerados 
Empreendedor 

Preventiva Impermeabilizar o solo nas áreas de estocagem Empreendedor 

Preventiva 
Destinar o subproduto proveniente dos resíduos 

aterrados de forma correta, destinando o 
lançamento de forma adequada 

Empreendedor 

Contaminação das águas 
subterrâneas 

Preventiva 
Instalar poços de monitoramento para 

acompanhamento da qualidade das águas 
subterrâneas 

Empreendedor 

Exploração de jazidas e empréstimos 
e dos descartes de materiais em 

áreas de depósito temporário 
Geologia 

Preventiva Identificar as áreas previamente  Empreendedor 

Preventiva 
Encerrar as áreas de empréstimo e jazidas de forma 

correta 
Empreendedor 

Biótico 

Possibilidade de afetar a biota 
aquática 

Fauna 

Mitigadora 
Umidificação do terreno para evitar suspensão de 

material particulado 
Empreendedor 

Impacto aos indivíduos da fauna 
local 

Preventiva Limitar a velocidade de tráfego dos veículos Empreendedor 

Preventiva 
Orientação dos funcionários para proibição de 

captura das espécies da Caatinga 
Empreendedor 

Preventiva 
Ações e procedimentos a serem feitos caso exista 

captura de indivíduos da fauna 
Empreendedor 

Mitigadora Monitoramento da fauna Empreendedor 
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Meio Impacto Fator 
Ambiental 

Medidas 

Natureza Descrição Sumária Responsável 

Socioeconômico 

Dinamização da economia local 

Microeconomia 
Local 

Maximizadora 
Esclarecer a população quanto à quantidade, perfil 

e qualificação da mão-de-obra que poderá ser 
utilizada na operação do empreendimento 

Empreendedor 

Possibilidade de desvalorização 
imobiliária 

Maximizadora Garantir bom funcionamento do aterro sanitário Empreendedor 

Maximizadora 
Esclarecer possíveis dúvidas da população sobre o 

empreendimento 
Empreendedor 

Aumento do poder aquisitivo Maximizadora 

Esclarecer a população em geral, quanto à 
quantidade, perfil e qualificação da mão-de-obra 

que poderá ser utilizada na operação do 
empreendimento 

Empreendedor 

Poluição por resíduos dispostos 
inadequadamente 

Meio Ambiente 

Preventiva 
Garantir a disposição adequada dos resíduos 

sólidos 
Empreendedor 

Atração de vetores  

Preventiva 
Garantir a cobertura adequada dos resíduos 

dispostos nas células 
Empreendedor 

Preventiva 
Garantir a disposição adequada dos resíduos 

sólidos 
Empreendedor 

Geração de encargos para os 
municípios 

Geração de 
Receita 

Maximizadora 
Esclarecer à população e à sociedade sobre o que é 

o empreendimento e a importância do mesmo 
como fator de desenvolvimento regional 

Empreendedor 

Incômodo a população 
Qualidade de 

Vida 

Preventiva Monitorar os ruídos Empreendedor 

Preventiva 
Controlar a velocidade de tráfego e realizar 

manutenções preventivas nos veículos  
Empreendedor 
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Meio Impacto Fator 
Ambiental 

Medidas 

Natureza Descrição Sumária Responsável 

Possibilidade de incidentes Preventiva 
Sinalizar os acessos e controlar velocidade de 

tráfego 
Empreendedor 

Fonte: Engea (2021). 
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9 PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS 

9.1 ASPECTOS GERAIS 

O monitoramento do empreendimento nas fases de implantação e operação 
é fundamental para orientar o controle dos impactos previstos neste relatório. Os 
Programas de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos têm a finalidade de 
aferir as alterações que ocorrerão em um dado ecossistema em função do 
empreendimento a ser implementado. Entre seus objetivos estão ainda consolidar a 
viabilidade ambiental do empreendimento e garantir que as medidas mitigadoras 
sejam efetivadas. 

Sua aplicação de forma sistemática favorece o acompanhamento dos efeitos 
das diversas intervenções previstas e facilita a correção, em tempo, de eventuais 
falhas na implantação, operação e/ou manutenção do empreendimento. 

A fim de atender às questões expostas e orientar a verificação do 
cumprimento das medidas mitigadoras indicadas neste documento, propõe-se a 
elaboração de Relatórios de Acompanhamento periódicos para o empreendimento. 
Tais relatórios devem ser realizados desde a fase de implantação até a operação e 
serem submetidos à CPRH. 

A seguir estão apresentados os programas de controle e monitoramento 
ambiental indicados. Estes programas deverão ser detalhados e especificados 
quando da elaboração do Plano de Gestão da Qualidade Ambiental (PGQA) do 
empreendimento, antes da emissão da Licença de Instalação. 

Salienta-se que os planos identificados neste RAS são propostas que deverão 
ser compatibilizadas com a Instrução Normativa CPRH nº 001:2017 que Institui o 
sistema de gestão da qualidade ambiental de empreendimentos potencialmente 
poluidores e/ou causadores de degradação ambiental e seus entornos. 

9.2 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E EMERGÊNCIAS 
AMBIENTAIS (PGREA) 

❖ Introdução 

No âmbito desse empreendimento insere-se o PGREA para as fases de 
instalação e operação. O PGREA subdivide-se em dois: o Programa de 
Gerenciamento de Riscos (PGR) e o Plano de Ação de Emergência (PAE), onde 
ambos têm por finalidade o preparo de equipe para atuação inicial em caso de 
ocorrências indesejadas. 

❖ Justificativa 

Em virtude das atividades exercidas no empreendimento e dos riscos 
associados ao manejo dos resíduos durante a fase de operação, torna-se necessário 
prever a utilização de materiais e recursos para atendimentos emergenciais e de 
contenção. A prevenção neste aspecto pretende salvaguardar a saúde de 
trabalhadores, o meio ambiente e a propriedade do empreendimento e de terceiros. 
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A implantação e manutenção de medidas preventivas contra acidentes e 
danos associados às obras e operação, e suas respectivas medidas corretivas, 
deverão estar integradas à rotina dos trabalhadores próprios e terceirizados na forma 
de um PGR. O PAE tem por finalidade corrigir de forma sistematizada possíveis falhas 
do gerenciamento dos riscos. 

❖ Objetivos 

O PGR tem como objetivo implantar e manter medidas preventivas contra a 
ocorrência de acidentes e danos associados, de maneira que todas as atividades de 
instalação e operação do empreendimento possam ser executadas adotando-se 
dispositivos seguros e garantidos. 

A elaboração do PAE do empreendimento tem por finalidade capacitar 
recursos humanos e disponibilizar materiais para pronto atendimento nas obras do 
empreendimento, ou prever sua disponibilidade com agilidade, em caso de eventos 
indesejados, possuindo também uma interface com planos de atendimento 
emergencial de outras empresas, o que permite o compartilhamento de recursos. 

É também objetivo do PAE estabelecer procedimentos a serem adotados 
rapidamente em situações de emergência que possam ocorrer durante as obras de 
implantação do aterro sanitário. 

O objetivo comum do PGR e do PAE é definir ações imediatas e eficazes 
visando a preservação de vidas, a minimização de impactos ambientais e perdas 
patrimoniais, a proteção dos colaboradores/trabalhadores e das comunidades 
vizinhas, e a perda de instalações que possam afetar as atividades das comunidades. 

❖ Procedimentos 

Os procedimentos do PGR abrangem metodologia que envolve etapas de 
manutenção, inspeção, treinamentos e auditorias. Devem ser avaliadas 
periodicamente ou quando identificada alguma falha ou necessidade de 
complementação. 

Como parte da metodologia do PAE, deverão ser elaborados relatórios de não 
conformidades, acidentes e incidentes, Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT), 
análise de acidentes, relatórios médicos e registro de queixas e reclamações. 
Posteriormente, esses deverão gerar medidas preventivas ou corretivas de 
acompanhamento e monitoramento desse plano, realimentando o processo de 
atualização. 

Os procedimentos detalhados do PAE serão repassados a trabalhadores, 
próprios e terceiros, de maneira coordenada e integrada de diferentes equipes. Deve 
também estar integrado ao PAE a participação de órgãos externos, com o intuito de 
agregar facilitadores em caso de emergências. Cada participante, do empreendimento 
ou externo, deve dispor de informações sobre a responsabilidade e disponibilidade de 
recursos diante de cenários emergenciais. 

❖ Metas 

Como meta para o PGR tem-se o estabelecimento de rotina de ações que 
assegurem a prevenção contra acidentes e danos associados e desencadeamento de 
ações sistematizadas para eventuais emergências através do PAE. 
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Outro objetivo é o estabelecimento de medidas administrativas e técnicas para 
atendimento de emergências, relacionando recursos humanos e materiais, meios de 
comunicação e a atuação de órgãos externos que possam contribuir para o PGR e, 
especialmente, para o PAE.  

Tem-se como meta ainda: manter equipe treinada para atender em cada 
frente de trabalho; proporcionar treinamento, reciclagem e revisão de procedimentos 
a cada 03 (três) meses; orientar e manter atualizadas as divulgações e sinalização, 
integrando-as; acionar elementos da lógica emergencial como bombeiros, 
ambulância, polícia, dentre outros. 

❖ Indicadores 

Planejamento e atuação preventiva em atividades que envolvam 
riscos especiais; 

Número de incidentes e acidentes;  

Quantidade de trabalhadores treinados para a realização das 
atividades; e 

Percentual de emergências controladas, considerando os 
aspectos de extensão dos danos, adequação de procedimentos, 
tempo de resposta e eficiência dos envolvidos. 

9.3 PROGRAMA DE CONTROLE DA SAÚDE PÚBLICA (PCSP) 

❖ Introdução 

Este programa é voltado para atendimento e a prevenção da saúde e 
segurança do trabalhador durante a execução do empreendimento. 

A definição das ações e atividades apresentadas neste programa foi realizada 
com base na segurança e na saúde dos trabalhadores e das populações da área de 
influência direta da obra. 

A partir do diagnóstico é possível prever os tipos de acidentes que podem 
ocorrer em obras desta natureza (decorrentes de trânsito de veículos; da utilização de 
equipamentos e ferramentas; no desmonte de rochas; doenças causadas por vetores 
transmissores, parasitas intestinais ou animais peçonhentos, dentre outros), e, com 
isso, estabelecer as necessidades de pessoal, equipamentos e materiais capazes de 
atender a situações de emergência, assim como cumprir as rotinas de saúde 
ocupacional e segurança, exigidas pela legislação do trabalho no Brasil. 

Assim, a correta implementação deste Programa de Saúde e Segurança dos 
Trabalhadores garantirá que o aterro sanitário seja implantado em consonância com 
os conceitos mais adequados ao seu pleno enquadramento legal e nas condições 
específicas da região onde ele está inserido. 

Aos trabalhadores, devem ser ofertadas as condições necessárias para que 
possam trabalhar com tranquilidade e segurança, melhorando, deste modo, sua 
produtividade, diminuindo o índice de absenteísmo causado por problemas de saúde, 
reduzindo atritos e conscientizando-os da necessidade da preservação ambiental 
durante a execução dos serviços. 
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Para que a prevenção de acidentes tenha pleno êxito é preciso que seja 
repassado aos trabalhadores o pleno conhecimento das boas práticas de segurança 
e saúde a serem adotadas, assim como das instalações, equipamentos, processos e 
métodos de trabalho que serão aplicados nas obras.  

É também de fundamental importância que a eles seja ofertado todo o 
equipamento de proteção contra acidentes e que sejam exercidas efetivas medidas 
de fiscalização que assegurem seu uso de forma adequada. As recomendações deste 
Programa deverão ser seguidas por todas as empresas que atuarem no 
empreendimento. Trata-se, portanto, de um Programa abrangente, direcionado a 
todas as empreiteiras, supervisoras e gerenciadoras da execução das obras. Os 
conceitos e definições adotados por este Programa atendem principalmente ao 
definido na NBR ISO 14004 (ABNT, 2018), nas Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego e nas orientações do Ministério da Previdência 
Social. 

❖ Justificativa 

Este Programa se justifica então pela intenção de atender às questões de 
Saúde e Segurança dos trabalhadores do empreendimento, de acordo com a 
legislação do trabalho em vigor no Brasil. 

Portanto, em cumprimento à legislação em vigor, caberá à empresa executora 
da obra dotar os canteiros de obras de um conjunto de infraestrutura (laboratório, 
alojamentos, sanitários, cozinha e restaurante) e de serviços voltados para 
atendimento e prevenção da saúde e segurança de sua mão de obra.  

Trata-se de atender a legislação trabalhista atual, observando as Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, tais como: 

NR 07 – Programa de Controle médico de Saúde Ocupacional 
(BRASIL, 2018a); 

NR 09 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (BRASIL, 
2020b);  

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 
Construção (BRASIL, 2020c); 

NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de 
Trabalho (BRASIL, 2019a). 

Deverá ser feita a estruturação da CIPA, segundo a NR 05 (BRASIL, 2019b), 
com empregados da empresa executora da obra, a qual se reunirá periodicamente e 
deverá elaborar o Mapa de Riscos Ambientais, e definir os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), segundo a NR 06 (BRASIL, 2001), a serem utilizados pelos 
diferentes setores das obras, cuidando para que sejam utilizados e mantidos estoques 
de reposição. 

❖ Objetivos 

O objetivo geral deste programa é fornecer parâmetros mínimos e estabelecer 
procedimentos e diretrizes a serem observados pelas empresas envolvidas na obra, 
de forma a monitorar, minimizar ou controlar os efeitos adversos decorrentes do 



                                                                

9–6 

impacto ambiental e que poderá afetar as condições de saúde e segurança dos 
trabalhadores na obra.  

Dentro dessas premissas gerais, destacam-se os seguintes objetivos 
específicos para este Programa:  

Adotar critérios e procedimentos de seleção e recrutamento da 
mão de obra, que considerem o estado de saúde dos 
trabalhadores, através de exame admissional que possibilite o 
diagnóstico de doenças virais, bacterianas, moléstias 
parasitárias e outras relevantes para a atividade a ser realizada; 

Preservar a saúde da mão de obra empregada na obra, através 
da realização de exames médicos periódicos e prestar 
assistência médica, no caso de ocorrência de acidentes e de 
doenças; 

Estabelecer formas de cooperação com os órgãos de saúde 
pública do Estado e municípios envolvidos para elaborar e 
implantar programas de controle de endemias, identificando e 
erradicando possíveis focos de vetores existentes na área de 
influência direta durante a fase de instalação; 

Esclarecer e orientar a população empregada sobre as doenças 
sexualmente transmissíveis, animais peçonhentos, e combate ao 
alcoolismo, tabagismo e drogas; uso de EPIs, através de 
campanhas e palestras; 

Promover palestras e treinamentos para os trabalhadores 
diretamente envolvidos em todas as etapas e atividades relativas 
ao empreendimento, de maneira que os mesmos conheçam e 
adotem procedimentos e normas que contribuam para a 
conservação ambiental da área de influência da obra, bem como 
pratique atos que assegurem uma boa convivência com as 
comunidades locais; 

Consolidar procedimentos e estratégia de atuação de equipes 
especializadas na hipótese de acidentes, com atendimento às 
situações de emergências; e 

Estabelecer os recursos locais de assistência à saúde e de 
remoção das vítimas de acidentes. 

Esse Plano deverá ser estruturado com base no “Serviço Especializado em 
Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)”, atendendo à NR 04 (BRASIL, 2018a), 
tendo como atribuições principais: elaborar e implementar o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), segundo a NR 07 (BRASIL, 2018a), 
executando as avaliações clínicas e exames admissionais, periódicos, de retorno ao 
trabalho, de mudança de função, demissionais e exames complementares diversos, 
mantendo os registros dos empregados; prevenção de doenças infecciosas e 
parasitárias; combate ao alcoolismo, tabagismo e drogas; acidentes com animais 
peçonhentos; riscos de natureza física, química e biológica. 

❖ Procedimentos 
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O planejamento das atividades do programa deverá seguir a seguinte 
metodologia, que se baseia na NBR ISO 14001- SGA (ABNT, 2018): 

1ª Fase: Planejamento de Ações e Projetos Ambientais; 

2ª Fase: Planejamento da Implementação e Operação; e  

3ª Fase: Planejamento da Verificação e Ação Corretiva.  

Na fase de Planejamento de Ações e Projetos Ambientais, inicialmente 
preparou-se a estruturação das bases para uma boa definição das ações e projetos 
ambientais que são o objeto do programa, definindo o objetivo e campo de aplicação 
e detalhando-se os aspectos e impactos ambientais, requisitos legais e outros 
requisitos, objetivos e metas ambientais. Em seguida definiram-se as ações e projetos 
ambientais. 

Na fase de Planejamento da Implementação e Operação cuidou-se do 
desenvolvimento da capacitação e mecanismos de apoio para uma efetiva 
implementação e operação das ações e projetos de prevenção de acidentes e 
doenças do trabalho. Nesta etapa, orientaram-se os requisitos de treinamento, 
conscientização, competência, comunicação, documentação e registros. 

Na fase de planejamento da Verificação e Ação Corretiva apresentaram-se 
fatores e parâmetros de monitoramento que permitem ao empreendedor verificar, 
corrigir e analisar criticamente a implantação e operação do programa, contribuindo 
para o ajustamento do mesmo. 

9.3.1 Atividades e Ações 

As ações a serem definidas podem ter finalidades distintas, como mitigar, 
monitorar, controlar, compensar ou restaurar os danos ambientais relacionados com 
as condições de saúde dos trabalhadores e das populações da área de influência 
direta da obra. As ações devem contemplar o uso de dispositivos que visem à proteção 
coletiva através de técnicas preventivas de controle ambiental, denominados como 
Equipamento de Proteção Coletiva (EPC). Na definição de ações a empresa 
executora da obra deve considerar em ordem de prioridade as: 

Medidas que eliminem ou reduzam a utilização ou formação de 
agentes prejudiciais à saúde;  

Medidas que previna a liberação ou disseminação desses 
agentes prejudiciais à saúde;  

Medidas que reduzem os níveis ou a concentração desses 
agentes no ambiente de trabalho;  

Outras medidas (controle no pessoal ou receptor, epi). 

Podem ser tomadas medidas de controle de pessoal como:  

Prever rotatividade das atividades e turnos de trabalho;  

Quando necessário determinar banho obrigatório após a jornada 
de trabalho;  

Proibir de se tomarem refeições nos locais de trabalho; e 
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Reorganizar o trabalho para diminuir a concentração de pessoas 
por área num setor.  

O EPI é todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou 
estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. As 
empresas são obrigadas a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamentos 
de proteção individual adequados aos riscos identificados e em perfeito estado de 
conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam 
completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos trabalhadores 
e substituí-los, imediatamente, quando danificados ou extraviados. 

Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, caberá às empresas construtoras a realização de 
análise ergonômica do trabalho, devendo abordar, no mínimo, as condições de 
trabalho estabelecido na NR 17 (BRASIL, 1978a). 

9.3.2 Programas Previstos nas Normas Regulamentadoras 

Os projetos ambientais podem ser das mais diversas naturezas. Dentre os 
projetos, devem ser considerados, em primeiro plano, os seguintes subprogramas 
previstos nas Normas Regulamentadoras do MTE: 

⮚ Subprograma de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR 07) 

Este Subprograma tem caráter preventivo, rastreamento e diagnóstico 
precoce dos agravos a saúde relacionada ao trabalho, inclusive de natureza clínica. 
De acordo com a NR 07 compete ao empregador garantir a elaboração e efetiva 
implementação deste Subprograma, bem como zelar pela sua eficácia e custear sem 
ônus para o empregado todos os procedimentos necessários. 

⮚ Subprograma de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR 09) 

O PPRA visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por 
meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da 
ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 
trabalho. Levando em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos 
naturais. É parte integrante do conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no 
campo da preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores. A sua 
coordenação é de responsabilidade de Engenheiro de Segurança do Trabalho e sua 
execução deverá contar com a participação de integrantes do CIPA, Saúde 
Ocupacional, Meio Ambiente e trabalhadores em geral. 

⮚ Subprograma de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 
Construção – PCMAT (NR 18) 

A implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de 
segurança de processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria 
da construção é procedimento obrigatório em todas as obras a partir de 20 
trabalhadores. Dentre os procedimentos que integram o PCMAT, destacam:  

Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas 
atividades de operações, levando-se em consideração riscos de 
acidentes e doenças do trabalho e suas respectivas medidas 
preventivas; 
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Projeto de execução das proteções em conformidade com as 
etapas de execução da obra; e 

Programa educativo contemplando a temática de prevenção de 
acidentes e doenças do trabalho, com sua carga horária. 

9.4 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) 

❖ Introdução 

A geração de resíduos sólidos durante as fases de implantação do 
empreendimento, que envolve um elevado número de pessoas, será gerenciada de 
maneira a reduzir possíveis impactos ambientais na área de implantação e entorno. A 
coleta, armazenamento e destinação final de todos os resíduos serão executados em 
conformidade com leis, normas e convenções vigentes. 

❖ Justificativa 

O programa constitui-se em um conjunto de diretrizes que visa reduzir a 
geração de resíduos, observando sua tipologia, minimizando os impactos ambientais 
de implantação do empreendimento, definindo-se ações de manejo e destinação. 

Estas diretrizes são compostas por procedimentos e recomendações 
incorporadas ao cotidiano dos colaboradores e prestadores de serviços durante o 
desenvolvimento das atividades inerentes à instalação do empreendimento. 

❖ Objetivos 

A adequação das diretrizes aos requisitos estabelecidos pela legislação 
ambiental relacionada à gestão de resíduos constitui-se no objetivo principal. 

Os objetivos consistem no estabelecimento de diretrizes, sistemas e 
procedimentos fundamentais necessários e adequados à coleta, segregação, 
acondicionamento, transporte, armazenamento, manejo, tratamento e disposição final 
dos resíduos que serão gerados na fase da obra de instalação do empreendimento. 

Desta forma, minimiza-se os possíveis impactos ambientais, previne-se e 
controla-se os aspectos relacionados à saúde dos trabalhadores e das comunidades 
atingidas pelas atividades do empreendimento. 

❖ Procedimentos 

O programa constitui-se das seguintes etapas: 

Detalhamento da previsão dos principais resíduos a serem 
gerados, classificados de acordo com a norma ABNT NBR 10004 
(ABNT, 2004) e a Resolução CONAMA 307:2002 (BRASIL, 
2002e), com estimativas de volumes ou quantidades; 

Levantamento anterior à fase de instalação do empreendimento 
de locais adequados e licenciados para destinação de resíduos, 
tais como aterros sanitários e industriais. Deverão ser 
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identificadas empresas de reutilização, reciclagem e reuso de 
materiais; 

Estabelecimento de procedimentos padronizados de reutilização 
e manejo de resíduos no canteiro, obras, alojamentos e refeitório; 

Treinamento e disponibilização de informações aos 
trabalhadores próprios e terceirizados, relativos à redução de 
geração de resíduos e à valorização de ações e dispositivos que 
viabilizem a reutilização, reciclagem e reuso de materiais 
originados durante as obras de implantação; 

Análise mensal dos registros de quantidade, natureza e 
destinação final dos resíduos; 

Atualização, readequação e alterações dos procedimentos 
quando necessário; e 

Auditorias e fiscalização contínua das atividades geradoras, 
locais temporários de armazenamento e disposição final de 
resíduos durante as fases de instalação e operação do 
empreendimento. 

❖ Metas 

Através de classificação, manejo e destinação de resíduos adequados, a meta 
constitui-se em minimizar a geração e destinar adequadamente todos os resíduos 
gerados durante as fases de instalação e operação do empreendimento, atendendo 
os requisitos legais vigentes e minimizando o impacto ao ambiente. 

❖ Indicadores 

Serão utilizados os seguintes indicadores ambientais para mensurar o 
programa mensalmente: 

Tipos de resíduos gerados; 

Quantidade ou volume gerado de resíduos; 

Destinação adequada de todos os resíduos gerados; 

Quantidade ou volumes de resíduos encaminhados para 
reutilização, reciclagem ou reuso; e 

Conformidade de manuseio e destinação de resíduos com a 
legislação vigente. 

9.5 PROGRAMA DE CONTROLE DO NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (RUÍDO) 
(PCNPS) 

❖ Introdução 

O controle e monitoramento do ruído visa a manter um nível de ruído aceitável 
em um determinado ambiente, compatível com aspectos socioeconômicos, 
operacionais, legais, médicos, psicológicos e culturais da região monitorada. 
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As atividades de construção e de operação do empreendimento são capazes 
de gerar ruídos, decorrentes da movimentação e utilização dos veículos e 
equipamentos pesados a serem utilizados na obra, bem como movimentação de 
pessoal e máquinas, principalmente durante a fase de instalação do empreendimento. 

O Programa de Monitoramento de Ruídos ora proposto visa a verificar se os 
níveis sonoros junto aos receptores mais próximos ao empreendimento estão dentro 
dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente, e caso sejam 
constatadas desconformidades, poderá auxiliar e fundamentar o estabelecimento de 
medidas para reduzir os níveis de ruídos, agindo na fonte (com o uso de sistemas de 
controle de emissão de ruídos) ou no meio (com o uso de barreiras). 

Na fase de instalação do empreendimento os níveis sonoros poderão, em 
alguns momentos, atingir receptores localizados na área de influência do 
empreendimento. 

Durante a fase de operação do empreendimento os níveis sonoros também 
devem ser monitorados para verificar enquadramento do empreendimento no que se 
refere à legislação vigente e normas aplicáveis para fontes estacionárias. 

❖ Justificativa 

Este programa se justifica pela necessidade de identificação e 
acompanhamento das mudanças sonoras durante as fases de implantação do 
empreendimento com vistas a propor medidas que atendam à legislação ambiental e 
à manutenção do conforto das populações que trabalham na área de instalação e no 
seu entorno, além da adoção de medidas preventivas e de atenuação relacionadas a 
ruídos e vibrações. 

A exposição ao ruído pode causar sérios danos à saúde humana com 
implicações físicas, mentais e psicológicas, determinados pelos fatores tempo de 
exposição ou nível de exposição, ou ambos simultaneamente. O ruído pode originar 
aceleração da pulsação, aumento da pressão sanguínea e estreitamento dos vasos 
sanguíneos, podendo implicar em mudanças do comportamento como nervosismo, 
fadiga mental, frustração e prejuízo no desempenho no trabalho, além de possíveis 
prejuízos irreversíveis à saúde das vítimas. 

❖ Objetivos 

O objetivo principal do Programa de Monitoramento de Ruídos é acompanhar 
os níveis de ruído durante a fase de instalação e operação do empreendimento, 
através da medição de níveis de ruído efetivamente emitidos pelas atividades de 
implantação e operação do empreendimento, atuando na minimização 
preferencialmente na fonte de geração de ruído. 

Também constitui objetivo do programa permitir a adequação dos níveis de 
ruído decorrentes da operação de equipamentos, com vistas a garantir o bem-estar e 
o conforto acústico dos trabalhadores e moradores das comunidades mais próximas, 
implantando medidas que minimizem eventuais desconformidades. 

❖ Procedimentos 

Este Programa deverá ser implementado através de medições de níveis de 
ruído ambiente (Lra) realizadas para as fases de implantação e operação, 
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externamente e internamente às residências que expressarem incômodo. Estas 
medições possibilitarão a mensuração de possível alteração no nível de ruído nas 
fases de implantação e operação. Ressalta-se a necessidade de se verificar durante 
as medições se máquinas, equipamentos e sistemas estão funcionando no seu ponto 
de operação estipulado no projeto durante a fase de operação. 

Deverão ser medidos os valores de Lra e Leq, segundo a NBR 10151:2019 
(ABNT, 2019) e a NBR 10152:2017 (ABNT, 2017). Todas as medições deverão ser 
realizadas a 1,2 m do solo e pelo menos 2,0 m afastados de quaisquer superfícies 
refletoras, não devendo ser realizadas caso existam interferências audíveis advindas 
de fenômenos da natureza (trovões, chuvas fortes, etc.). Segundo a NBR 10151:2019 
(ABNT, 2019), o tempo de medição deverá ser escolhido de forma a permitir a 
caracterização do ruído em questão, com leituras nos períodos diurno e noturno. 

Os locais de monitoramento iniciais deverão ser: nos pontos onde realizou-se 
as medições de ruído apresentadas nesse RAS; e nas residências localizadas na AID 
cujos moradores expressem desconforto pelo ruído. 

Os valores dos níveis de ruído encontrados deverão ser comparados 
novamente com o nível-critério de avaliação (NCA) estabelecido na legislação 
pertinente. Caso tais valores sejam superiores, medidas mitigadoras complementares 
deverão ser introduzidas, para adequar o ruído emitido pelo empreendimento. 

Recomenda-se a realização de medições sonoras, de acordo com a Norma 
NBR 10151:2019 (ABNT, 2019), nos limites da área do empreendimento, logo no início 
da sua operação. Essas medições visam verificar se os níveis de ruído previstos com 
a adoção das medidas mitigadoras atendem à legislação vigente. Caso isto não seja 
verificado, deverá ser realizada uma nova análise acústica do problema para definir 
quais serão as medidas mitigadoras complementares a serem adotadas. 

A legislação de Higiene e Segurança do Trabalho através da Portaria nº 
3.214:78 (BRASIL, 1978b), particularmente as NRs 07 (BRASIL, 2018a), 09 (BRASIL, 
2020b) e 15 (BRASIL, 1978c), estabelecem medidas preventivas e critérios 
relacionados a ruído.  

❖ Metas 

Manter os níveis de emissão de ruídos compatíveis com os níveis 
estabelecidos através da legislação vigente, considerando uso de solo 
predominantemente residencial nas áreas próximas ao empreendimento. Evitar e 
minimizar possíveis danos à saúde dos trabalhadores e da população exposta às 
fontes de poluição sonora do empreendimento. 

Comparar os resultados obtidos em cada ponto medido frente aos limites 
padrão estabelecidos em função do uso do solo local. 

Medir os níveis de ruído gerados em decorrência da implantação e operação 
do empreendimento, junto aos receptores mais próximos. 

Aplicar as medidas preventivas e/ou corretivas cabíveis voltadas ao 
abatimento dos níveis de ruídos, de acordo com as não conformidades verificadas no 
monitoramento. 

❖ Indicadores 
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Número de medições de nível de ruído realizadas por período; 

Quantidade de medições que ultrapassaram o padrão, conforme 
zoneamento de cada ponto de medição; 

Quantidade de reclamações recebidas da população local 
relativa a incômodos pela geração de ruídos; e 

Número de reclamações resolvidas. 

9.6 PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL (PGA) 

❖ Introdução 

O PGA a ser implantado coordenará todas as ações e programas ambientais 
a serem desenvolvidos pelo empreendimento e estará subdividido em três vertentes 
principais. A supervisão ambiental é um instrumento do licenciamento ambiental e se 
constitui em instrumento muito eficaz para prevenir ou eliminar os impactos ambientais 
durante o desenvolvimento do empreendimento, na fase de obras. Já a Gestão 
Ambiental é o processo necessário para manter um controle permanente do processo 
de licenciamento ambiental, acompanhando o desenvolvimento dos Programas 
Ambientais e do atendimento das exigências legais das Licenças Ambientais. A 
Auditoria Ambiental consiste em processo sistemático de inspeção, análise e 
avaliação das condições gerais ou especificas da empresa em relação a fontes de 
poluição, eficiência dos sistemas de controle de poluentes, riscos ambientais, 
legislação ambiental, relacionamento da empresa com a comunidade e órgãos de 
controle, ou ainda do desempenho dos Programas Ambientais como um todo. Em 
resumo, as responsabilidades de Supervisão, Gestão e Auditoria ambiental são: 

Supervisão ambiental: Fiscaliza as práticas ambientais durante 
as obras e deve ser realizada por empresa independente; 

Gestão Ambiental: Gerencia os programas ambientais e pode ser 
realizada por técnico dos quadros da empresa ou por empresa 
de consultoria; e 

Auditoria Ambiental: Fiscaliza a Gestão Ambiental e deve ser 
realizada por empresa independente. 

❖ Justificativa 

As atividades de construção de grandes empreendimentos normalmente 
envolvem uma série de situações rotineiras geradoras de impactos ambientais que 
poderiam ser facilmente evitados se houvesse um acompanhamento mais estreito dos 
procedimentos operacionais, fornecendo recomendações de ações emergenciais, de 
curto prazo, que deverão ser tomadas para proporcionar a melhoria ambiental. Por 
outro lado, é necessário manter um controle permanente do processo de 
licenciamento ambiental, acompanhando o desenvolvimento dos Programas 
Ambientais e do atendimento das exigências legais da Licença de Operação. Ainda, 
esse processo de gestão ambiental deve ser avaliado periodicamente através de 
auditoria ambiental de forma a se tomar as medidas de ajustes de percursos que  

eventualmente se fizerem necessárias. 
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❖ Objetivos 

O PGA deverá definir o escopo e padronizar os procedimentos para execução 
dos serviços de Supervisão Ambiental aplicáveis as fases de implantação e operação 
do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira a serem realizados por empresa 
especializada de consultoria ambiental. 

Os serviços de Supervisão Ambiental têm como objetivo verificar e fazer 
cumprir as especificações técnicas de serviços relativas ao meio ambiente, durante 
as obras do empreendimento. 

Os serviços de Gestão Ambiental objetivam assegurar o cumprimento das 
medidas preventivas, mitigadoras, corretivas e compensatórias de impactos 
ambientais previstas e das exigências estabelecidas nas licenças e autorizações 
ambientais relativas aos serviços de construção e operação. 

Já a auditora ambiental terá um caráter mais esporádico e tem como objetivo 
avaliar o trabalho de supervisão ambiental e assegurar que estão sendo adotadas as 
melhores práticas ambientais em todos os processos do empreendimento, de acordo 
com as normas técnicas requeridas, contando para tal com empresas de auditoria 
certificada. 

❖ Procedimentos 

A supervisão ambiental deverá se constituir em uma atividade permanente de 
acompanhamento e orientação de atividades rotineiras durante a execução das obras 
de instalação, visando a melhoria contínua de procedimentos e processos. Com esse 
propósito a empresa supervisora deverá reportar-se, sempre que considerar 
necessário, diretamente aos funcionários em todos os níveis hierárquicos na estrutura 
da organização, de forma independente e autônoma, devendo encaminhar relatórios 
ao órgão ambiental. A periodicidade da supervisão e a frequência dos relatórios 
deverá ser definida. 

A gestão ambiental deverá ser mantida por técnico ou empresa atuando 
permanentemente junto à empresa, em todas as fases do empreendimento, 
assegurando o cumprimento de todas as normas ambientais e assegurando as 
melhores práticas em todos os processos internos. 

A Auditoria Ambiental deverá ser realizada periodicamente por empresa 
especializada e certificada, periodicamente. O PGA deverá apresentar um 
detalhamento dos serviços a serem realizados com esse propósito, incluindo todas as 
atividades realizadas em todas as fases e setores do empreendimento. 

 

❖ Metas 

As metas a serem definidas no PGA deverão incluir o alcance de todos os 
objetivos dos Programas Ambientais, além do cumprimento das exigências 
estabelecidas no processo de licenciamento e o alcance da excelência e melhores 
práticas ambientais. 

❖ Indicadores 

Os seguintes instrumentos deverão ser empregados no PGA: 
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Relatórios de Supervisão Ambiental: serviços de 
acompanhamento da execução de obras voltados para verificar 
o cumprimento dos requisitos ambientais definidos na legislação 
ambiental, no Programa de Controle de Obras do 
empreendimento e no respectivo licenciamento ambiental. A 
frequência dos relatórios deverá ser definida; 

Relatórios de Ocorrência Ambiental: resultado de uma 
intervenção ou procedimento de obra que tenha provocado, ou 
venha provocar, alterações na qualidade ambiental da obra, a 
qual deve ser devidamente registrada, avaliada e acompanhada 
pela Supervisão Ambiental. As ocorrências podem ser positivas, 
como ações proativas para prevenção de impactos ambientais e 
controle das atividades, ou negativas, que originam impactos 
ambientais não desejados. As ocorrências quando negativas são 
classificadas como uma Não-conformidade Ambiental. Não-
conformidade Ambiental (NCA): refere-se à classificação de uma 
determinada ocorrência ambiental considerada negativa 
resultante do não cumprimento dos requisitos da legislação 
ambiental, das especificações ambientais da Gestão Ambiental e 
das diretrizes e especificações do PCO, do empreendimento e 
dependendo da magnitude do impacto gerado, será classificada 
como baixa, média ou alta; e 

Relatório de Auditoria Ambiental - Refere-se a avaliação do 
desenvolvimento do sistema de Gestão da empresa como um 
todo, incluindo a própria atividade de Supervisão Ambiental, e os 
resultados alcançados de todos os Programas Ambientais. O 
relatório de auditora ambiental deverá ser conduzido observando 
as Normas Técnicas da ABNT correspondentes. 

Os relatórios do PGA deverão apresentar um conjunto representativo de 
indicadores de processo para avaliar a sua efetividade, tais como: 

⮚ Número de dias supervisionados; 

⮚ Data das supervisões realizadas; 

⮚ Programas e atividades supervisionados (indicação nominal); 

⮚ Número de programas ambientais operativos; 

⮚ Número de ocorrências ambientais registradas; 

⮚ Número de Não-conformidades ambientais registradas; e  

⮚ Registro fotográfico de operações. 

9.7 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS 
ÁGUAS SUPERFICIAIS 

❖ Introdução 

Conforme detalhado na avaliação dos impactos ambientais, a implantação do 
empreendimento pode gerar interferências na qualidade das águas superficiais. 
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Como na região há uma associação de solos que possuem elevada 
pedregosidade na parte superficial e com textura arenosa média, qualquer substância 
que tome contato com o solo, poderá atingir o sistema hídrico e por este dissipar-se 
para as demais áreas. 

Durante a implantação, algumas atividades associadas às obras civis, tais 
como limpeza dos terrenos, terraplanagem e escavação mecânica para abertura de 
valas para retirada de material de aterro, deverão expor a superfície dos solos às 
ações das chuvas, desencadeando ou intensificando os processos erosivos já 
instalados e adjacentes à área do empreendimento. 

O eventual incremento de sedimentos nos recursos hídricos poderá ocasionar 
uma queda nos padrões de qualidade das águas superficiais, com elevação do grau 
de turbidez. 

As cargas pontuais geradas nas frentes de obras, representadas por resíduos 
sólidos e por efluentes líquidos, caso não sejam dispostas adequadamente, tenderão 
a potencializar as alterações na qualidade da água. 

Outro aspecto refere-se à manutenção de veículos e equipamentos, a qual 
deverá ser realizada em área impermeabilizada, e de forma preventiva para evitar 
vazamentos e derramamentos nas áreas de circulação não pavimentadas. 

Na fase de operação do empreendimento, a circulação de veículos poderá 
gerar fluídos para as áreas não impermeabilizadas e chegar até a água por meio da 
infiltração. 

❖ Justificativa 

Garantir a qualidade da água com a premissa do abastecimento doméstico 
pelas comunidades municipais envoltas ao aterro, bem como a manutenção da fauna 
e flora da região. 

Para tal, é essencial o monitoramento dos recursos hídricos, sabendo da 
prevenção da transmissão de doenças hídricas e de assoreamento dos cursos de 
água por sedimentos advindos das obras para implantação do aterro sanitário. 

O acompanhamento periódico, através da análise de parâmetros físicos, 
químicos e biológicos, poderá indicar a presença de impactos negativos nas águas 
superficiais e sugerir medidas mitigadoras e até mesmo de caráter urgente, evitando 
ou minimizando o agravamento desses impactos às comunidades aquáticas e às 
comunidades que utilizam destes mananciais para atividades domésticas. 

❖ Objetivos 

O Programa de Monitoramento da Qualidade das águas tem como principais 
objetivos: 

Avaliar possíveis alterações na qualidade das águas decorrentes 
das ações previstas nas fases de implantação e de operação do 
empreendimento; 

Registrar de forma sistemática os resultados obtidos na 
qualidade da água em relação aos padrões estabelecidos pela 
Resolução CONAMA nº 357:2005 (BRASIL, 2005a); e 
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Identificar eventuais interferências nos resultados obtidos 
decorrentes de ações antrópicas às atividades do 
empreendimento. 

❖ Procedimentos 

Propõe-se a realização de uma campanha prévia à etapa das obras civis, na 
fase de planejamento, tendo em vista obter um quadro de referência dos qualidade da 
água anterior à inserção do empreendimento, permitindo também a comparação com 
os dados obtidos no diagnóstico ambiental. 

Para a fase de implantação serão propostas campanhas trimestrais de 
monitoramento da qualidade da água e na fase de operação campanhas semestrais 
com os mesmos parâmetros, compreendendo coletas representativas dos períodos 
seco e chuvoso, durante o período de 2 anos, após o qual se deve avaliar a 
continuidade em decorrência dos resultados obtidos. 

Os locais de amostragem iniciais deverão ser: o ponto onde foi realizada a 
coleta para análise da qualidade das águas superficiais nesse RAS; e nas áreas de 
nascentes e cruzamento com corpos de água apresentadas nos Mapas de Áreas de 
Preservação Permanente. 

Os resultados obtidos serão consolidados e interpretados levando-se em 
consideração a variação espacial e temporal dos dados. Ao final de cada campanha, 
será elaborado um relatório técnico trimestral – na fase de implantação e semestral – 
na fase de operação, sendo prevista também a emissão de relatórios anuais 
consolidados. 

Em todos os relatórios técnicos, eventuais alterações detectadas serão 
destacadas, com indicação de medidas preventivas e corretivas, visando à 
preservação do ambiente em estudo. 

Os relatórios anuais conterão, minimamente, os seguintes tópicos: descrição 
da rede de amostragem, metodologia de coleta e análise, resultados obtidos, análise 
crítica, eventuais não conformidades, comparações entre os resultados qualidade da 
água, medidas corretivas adotadas e indicação da equipe técnica responsável 
acompanhada da ART. 

❖ Metas 

Este programa tem como meta a realização de campanhas trimestrais para 
avaliação da qualidade das águas superficiais. Também está prevista a emissão de 
relatórios técnicos trimestrais de acompanhamento e monitoramento da qualidade da 
água. 

Com esse programa de monitoramento pretende-se identificar e acompanhar:  

⮚ Alterações na qualidade física das drenagens decorrentes de processos 
erosivos durante a implementação do aterro;  

⮚ Alterações na qualidade físico-química decorrente de contaminação dos 
cursos d’água por óleos e graxas ou outros produtos utilizados nos 
processos subsidiários à construção do empreendimento;  

⮚ Analisar a qualidade atual dos cursos d’água nas ADA e AID;  
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⮚ Registrar os cursos d’água nas ADA e AID;  

⮚ Prevenir os corpos hídricos do carreamento de material para o leito do rio; 
e 

⮚ Monitorar as amostras, dentro dos limites definidos para a classe 
enquadrada, todos os parâmetros analisados, de acordo com a Resolução 
CONAMA nº 357:2005 (BRASIL, 2005a).  

❖ Indicadores 

⮚ Número de pontos de amostragem; 

⮚ Número de coletas realizadas por período; 

⮚ Número de parâmetros em não conformidade com o CONAMA nº 
357:2005; e 

⮚ Entrega de relatório de monitoramento. 

9.8 PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

❖ Introdução 

O aterro sanitário pode apresentar risco de contaminação, mesmo com todos 
os cuidados devidamente observados, pois acidentes, ou falhas nas medidas de 
segurança são passíveis de acontecerem. Portanto, o monitoramento das águas 
subterrâneas é utilizado para avaliar a influência do aterro nos mananciais. 

❖ Justificativa 

O Programa de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas visa 
acompanhar as condições dos mananciais superficiais e subterrâneos nas áreas de 
influência do aterro sanitário. Além de verificar parâmetros de avaliação 
funcionamento eficaz do sistema de impermeabilização e drenagem. 

❖ Objetivos 

Este programa tem por objetivo assegurar e manter as características das 
águas subterrâneas na área onde o empreendimento será instalado. Avaliando a 
eficiência dos sistemas de impermeabilização e drenagem do lixiviado, implantados 
no aterro sanitário, verificando possíveis alterações na qualidade das águas 
subterrâneas. 

❖ Metas 

Este programa possui como meta a realização de campanhas mensais e 
semestrais para acompanhamento de parâmetros que apontam qualidade das águas 
subterrâneas. Também está previsto que os parâmetros e intervalos de observação 
definitivos devem ser definidos pelos técnicos responsáveis pelo monitoramento, em 
consonância com os técnicos da Agência Pernambucana de Meio Ambiente. 

❖ Procedimentos 
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Recomenda-se construção de 6 (seis) poços de monitoramento, previstos do 
projeto executivo do Aterro Sanitário de Afogados da Ingazeira, para que sejam 
acompanhadas as variações do nível e a qualidade da água, fazendo-se inicialmente 
medidas mensais de, pelo menos, NE, CE, STD, Nitrito, Nitrato, Amônia, Cloreto e pH, 
complementada com as análises de coliformes totais e termotolerantes. 
Posteriormente, semestralmente deverão ser realizadas análises complementares de 
metais pesados (chumbo, cromo, zinco, cádmio, entre outros). 

Pode-se citar como procedimentos necessários para desenvolvimento deste 
Programa: 

Contratação de empresa especializada em coleta e análise de 
águas subterrâneas; e  

Análise dos resultados. 

O parâmetro de potabilidade considerado para avaliação das águas 
subterrâneas tem-se considerado o padrão de potabilidade das águas destinadas ao 
consumo humano estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

Os resultados obtidos das análises serão consolidados, interpretados e 
apresentados em um relatório técnico mensal, sendo prevista também a emissão de 
relatórios anuais consolidados. 

Em todos os relatórios técnicos, eventuais alterações detectadas serão 
destacadas, com indicação de medidas preventivas e corretivas, visando à 
preservação do ambiente em estudo. 

❖ Indicadores 

A qualidade do monitoramento da qualidade das águas subterrâneas será 
comprovada através dos seguintes indicadores: 

⮚ Número de poços de monitoramento; 

⮚ Número de coletas realizadas por período; 

⮚ Número de parâmetros em não conformidade; e 

⮚ Entrega de relatório de monitoramento aos órgãos ambientais. 

9.9 PROGRAMA DE QUALIDADE DO AR E CONTROLE DAS EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 

❖ Introdução 

O controle e monitoramento adequados das fontes de emissões atmosféricas, 
geradas através da circulação de veículos e utilização de equipamentos da obra 
movidos a combustíveis fósseis, deve ser realizado na fase de implantação e 
operação do empreendimento. 

A Resolução do CONAMA nº 491:2018 (BRASIL, 2018a) determina as 
concentrações limites de qualidade do ar que quando ultrapassadas poderão afetar a 
saúde, a segurança e o bem-estar da população atingida bem como ocasionar danos 
à fauna, à flora e ao meio ambiente em geral. 
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As alterações na qualidade do ar ocorrerão na fase de implantação e operação 
do empreendimento. As ações que acarretam impactos na qualidade do ar, mais 
especificamente: 

A limpeza da área que poderá provocar a suspensão de material 
particulado e a emissão de gases oriundos das máquinas e 
caminhões utilizados;  

A instalação e operação dos canteiros gerarão emissões a partir 
de equipamentos com motor a combustão e do uso de 
caminhões; e  

O remanejamento de terra que poderá provocar suspensão de 
material particulado em função das obras de escavação e 
reaterro. 

O gerenciamento da qualidade do ar é necessário durante a implantação e 
operação do empreendimento, especialmente nos períodos de menor precipitação 
pluviométrica, pois as emissões atmosféricas podem gerar incômodos significativos 
devido ao excesso de material particulado em suspensão. 

❖ Justificativa 

O controle e o monitoramento da qualidade do ar na área de influência direta 
do aterro tornam-se necessários, tendo em vista que vários tipos de doenças 
respiratórias (bronquites, asma e enfisema pulmonar) são originados de processos de 
alteração da qualidade das condições atmosféricas. 

No que tange às emissões atmosféricas, acessos não pavimentados serão 
utilizados por caminhões, maquinários e veículos durante as obras do aterro. Em 
períodos de estiagem, o material particulado em suspensão poderá prejudicar a 
segurança de tráfego, a higiene nos escritórios e alojamento, as condições de trabalho 
na obra, além das condições saudáveis de respiração dos trabalhadores. 

Desta forma, a implantação deste programa justifica-se pela possibilidade de 
ocorrer à redução da emissão desses poluentes e redução de dissipação de material 
particulado, gerando uma melhoria da qualidade ambiental. 

Assim, justifica-se a importância da implantação de um programa que permita 
realizar o monitoramento das emissões atmosféricas do empreendimento. O 
programa será implantado de acordo com a legislação ambiental, respeitando ainda 
as necessidades e características locais. 

❖ Objetivos 

O Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas tem como objetivo 
geral a manutenção da qualidade do ar, principalmente por meio do controle e 
minimização das fontes de poluição identificadas e do adequado gerenciamento das 
mesmas durante as atividades de construção. 

Os objetivos específicos são: 

Avaliar a qualidade do ar em relação aos parâmetros limites 
estabelecidos pelo CONAMA nº 03/1990; 

Controlar os níveis de emissões; 
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Fornecer dados para ativar as ações de emergência, 
particularmente quando e se os níveis de poluentes medidos 
atingirem níveis prejudiciais à saúde; e  

Gerar laudos e relatórios que atestem a eficiência das medidas 
de controle adotadas no programa. 

 

❖ Procedimentos 

As empresas contratadas e subcontratadas deverão controlar a suspensão do 
material particulado no ar através de métodos de estabilização temporária como rega 
ou outros similares. No caso de utilização de processo de rega, este deverá ser 
repetido em intervalos adequados de tempo, de modo a manter as estadas e caminhos 
que cruzam comunidades urbanas ou rurais, permanentemente úmidas. 

São previstas as seguintes ações para o controle do material particulado: 

⮚ Aspersão de água diariamente ao longo do trecho em obras nos locais de 
geração do material particulado e elevada movimentação de terra; 

⮚ Instalação e utilização de equipamentos em conformidade com a legislação 
vigente e com operação dentro dos limites aceitáveis de emissão de 
poluentes; 

⮚ Monitoramento sistemático dos equipamentos/máquinas e de outras fontes 
de emissão de poluentes atmosféricos; 

⮚ Minimizar o desconforto da população local, no que tange respeito à 
emissão de poluentes, material particulado, com controle destas 
partículas utilizando caminhões com aspersões, além do ordenamento do 
trânsito de veículos definindo limite de velocidade, e uso de barreiras; e 

⮚ No caso de veículos e caminhões utilizados para o transporte de materiais 
deve-se ter um controle de velocidade dos mesmos. Além disso, todas as 
caçambas de caminhões de transporte de terra serão protegidas com 
lonas, evitando-se a emissão de material particulado em suspensão, 
provocando desconforto a população e aos trabalhadores. 

❖ Metas 

Este presente programa tem como meta minimizar/ou controlar as emissões 
de particulados, material particulado em suspensão e gases na fase da implantação e 
operação do empreendimento, em especial nas Áreas de Influência Direta, em 
atendimento às legislações vigentes. 

❖ Indicadores 

Número de coletas realizadas por período; 

Número de amostras analisadas dentro do padrão estabelecido 
pela CONAMA nº 491:2018 (BRASIL, 2018a);  

Entrega de relatório de monitoramento. 
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9.10 PROGRAMA DE RESGATE E AFUGENTAMENTO DE FAUNA 

❖  Justificativa 

As atividades envolvidas para a inserção do empreendimento envolvem a 
supressão de vegetação na ADA e podem aumentar o risco de afugentamento e de 
acidentes envolvendo a fauna local. Diante disso, faz-se necessária a adoção de 
medidas para que os animais sejam transferidos das áreas afetadas para as áreas 
com suporte ecológico adequado às espécies possivelmente afetadas, como maneira 
de reduzir ou evitar o número de acidentes ou até de óbitos dos mesmos. 

❖ Objetivos 

Salvar a maior parte da fauna presente na ADA. 

Especificamente, objetiva-se:  

Resgatar o maior número possível de espécimes afetados pelas 
atividades das obras; 

Reconhecer áreas no entorno com fitofisionomias similares aos 
habitats afetados, a fim de transportar os espécimes aptos e 
sadios para essas áreas; 

Capturar animais feridos em decorrência das atividades de 
supressão de vegetação e encaminhá-los ao Centro de Triagem 
para a Fauna Silvestre (CTFS) ou para clínica veterinária 
conveniada, para fins de tratamento e relocação, quando 
possível; 

Encaminhar às Instituições de Pesquisa os animais que 
porventura sofrerem óbito durante as atividades de supressão de 
vegetação; e 

Identificar, durante as atividades de resgate, cavidades, ninhos e 
tocas de aves durante o período reprodutivo. 

❖ Procedimentos 

A metodologia de afugentamento consiste em afastar a maior parte da fauna 
existente nos locais de intervenção do empreendimento, transferindo os indivíduos 
resgatados para as áreas preservadas da AID do empreendimento. 

As ações de resgate deverão ocorrer na etapa preliminar ao início das obras, 
assim como durante todo o período de instalação e operação do empreendimento, ou 
sempre que algum animal for identificado em local inadequado ou em situação de risco 
para sua sobrevivência em decorrência do afugentamento ou da perda de habitat. 
Toda a área onde haverá interferência será percorrida, com a finalidade de detectar a 
presença de espécies animais arborícolas que poderão sofrer maiores problemas 
durante a supressão e reconhecer os locais mais críticos, onde haja tocas, ninhos e 
passagens de fauna, os quais serão marcados com fitas zebradas. Posteriormente ao 
reconhecimento, serão realizadas rondas de afugentamento da fauna com 
sonorização no local de intervenção. Os animais que apresentam baixa mobilidade, 
ou hábitos fossoriais, serão resgatados e manejados em áreas próximas e seguras. 
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Durante toda a etapa de intervenção, a equipe de fauna permanecerá no local 
para atender possíveis acidentes com os animais. Os animais sem lesões serão 
avaliados e soltos imediatamente, em locais seguros e próximos aos que foram 
encontrados. Os que apresentarem sinais de lesões serão encaminhados ao CTFS 
ou clínica veterinária conveniada, para fins de tratamento e relocação, quando 
possível. Espécimes em estado de rigor mortis serão acondicionados sob baixa 
temperatura e encaminhados às Instituições contatadas para depósito em coleções 
científicas. 

As atividades de afugentamento e resgate da fauna devem ser iniciadas cerca 
de uma semana antes da instalação do empreendimento. Continuando até o final da 
fase de instalação. No período de instalação, cada frente de supressão de vegetação 
será acompanhada por uma frente de resgate. Em caso de mais de uma frente de 
supressão, faz-se necessário um coordenador para gerenciar e organizar as 
atividades de resgate, entre outras atividades associadas aos cuidados durante a 
supressão de vegetação. 

Será seguida a premissa de que resgates de animais apenas serão feitos em 
último caso, quando comprovada a impossibilidade do animal se deslocar por seus 
próprios meios. Assim, no caso de visualização de algum animal, esforços deverão 
ser feitos de modo a possibilitar que ele se disperse para outro local (esta avaliação 
será feita caso a caso e ficará sob responsabilidade do técnico que estará 
acompanhando as atividades). 

Sempre que houver resgate de um animal, será preenchida uma ficha 
contendo a identificação da espécie, o local de resgate (com coordenadas 
geográficas), a hora do resgate, espécie resgatada, informações sobre a situação do 
animal e destinação. Todos os indivíduos capturados serão registrados 
fotograficamente. Importante ressaltar que este programa só poderá acontecer com a 
devida autorização de captura e coleta de fauna emitida pelo órgão ambiental 
competente. 

O afugentamento e resgate de fauna para os grupos de mastofauna terrestre, 
herpetofauna e avifauna será realizado nos períodos matutino de 7h às 12h, 
vespertino das 13h às 17h e noturno das 19h às 21h. Estes são os horários em que o 
maquinário estará operando e os mais apropriados para localização de diversos 
grupos taxonômicos, especialmente aves (período matutino), répteis, anfíbios e 
pequenos mamíferos. Está inserido nesta atividade o transporte dos animais até as 
áreas de soltura. 

De uma forma geral, a metodologia a ser empregada no afugentamento e 
resgate de espécimes dos grupos referidos acima será executada. Esse período será 
composto pelas seguintes atividades: visita técnica e seleção das áreas de soltura; 
busca ativa; afugentamento; captura e resgate da fauna com registro da coordenada 
do ponto de captura; e soltura com registro da coordenada do ponto de soltura. 

Os trabalhos de afugentamento, captura e resgate, propriamente dito, serão 
realizados através de “busca ativa”, técnica que consiste na procura direta de 
indivíduos no período diurno e noturno, percorrendo transectos em trilhas, em locais 
de agregações reprodutivas e em refúgios sob troncos caídos, pedras, entulhos, 
ninhos de pássaros, etc. Também serão utilizadas armadilhas de captura viva para os 
pequenos mamíferos. 
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O esforço total despendido na busca ativa para o resgate das aves, 
mamíferos, répteis e anfíbios será calculado pela multiplicação do número de horas 
trabalhadas durante todo o período de campanha, pelo número de pesquisadores 
envolvidos. 

9.11 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA 

❖ Justificativa 

O aterro sanitário pode apresentar barreiras físicas para as espécies da fauna 
existentes nas proximidades do empreendimento. Desta maneira, faz-se necessária a 
adoção de monitoramento e estudos das espécies que venham a ser afetadas com o 
aterro sanitário com objetivo de reduzir ou evitar futuros acidentes. 

❖ Objetivos 

O Programa visa o monitoramento e identificação de animais que apresentem 
risco de impacto, além de estudar os hábitos das espécies existentes na área do 
empreendimento e prever medidas de controle aos possíveis impactos que o aterro 
poderá causar a esse grupo. 

❖ Procedimentos 

O estudo consiste em identificar e acompanhar a fauna existente na ADA 
durante a fase de operação do empreendimento. A área onde encontra-se o aterro 
sanitário deverá ser percorrida, com a finalidade de detectar a presença de espécies 
que poderão sofrer ou que tenham sofrido algum tipo de acidente ou morte durante o 
funcionamento do mesmo. 

Sempre que houver a identificação de choque e a presença de animais nas 
proximidades da ADA, será preenchida uma ficha, contendo a identificação da 
espécie, o local de identificação (com coordenadas geográficas), a hora do resgate, 
espécie resgatada, informações sobre a situação do animal e destinação. Com base 
nessas informações e em outros existentes, propor e executar medidas que diminuam 
o risco de choque de espécies alvos presentes na área. 

9.12 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PELA SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO 

❖ Justificativas 

A reposição florestal é a compensação do volume de matéria-prima extraído 
de vegetação natural pelo volume de matéria-prima resultante de plantio florestal para 
geração de estoque ou recuperação de cobertura florestal. 

De acordo com a Instrução Normativa CPRH nº 007 (PERNAMBUCO, 2021b), 
de 01 de junho de 2021, cabe ao detentor de autorização de supressão de vegetação 
a obrigatoriedade da reposição florestal para pessoa física ou jurídica que explore, 
utilize, transforme ou consuma matéria-prima florestal. A reposição florestal no bioma 
Caatinga deverá ocorrer dentro do Estado de Pernambuco, no mesmo bioma, em 
áreas com as mesmas características ecológicas da área suprimida, 
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preferencialmente na mesma bacia hidrográfica, e, sempre que possível na mesma 
microbacia hidrográfica. 

A área de reposição florestal deverá ser definida com base no volume 
madeireiro mensurado por inventário florestal nas áreas diretamente afetadas do 
Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira a ser desenvolvido nas fases de Licença 
Prévia e de Instalação. 

A Instrução Normativa define, ainda, que a pessoa, física ou jurídica, é 
obrigada a efetuar a reposição florestal por meio de uma das seguintes modalidades: 

 
I – Plantio de Mudas de Espécies Nativas; 

II – Adensamento e ou Enriquecimento com Espécies Nativas; 

III – Condução da Regeneração Natural; 

IV – Outra Técnica de Restauração Florestal não Citada nos Incisos I, II E III; 

V– Destinação de Área para Conservação; e 

VI – Destinação de Área para Regularização Fundiária em Unidade de 
Conservação. 

 

Dentro da ordem das modalidades elencadas acima, o cumprimento da 
obrigação de reposição florestal se dará, preferencialmente, pela destinação de área 
para conservação, conforme prevê o Art. 3 da Instrução Normativa. 

Ressalta-se, no entanto, que caso a empresa opte pela modalidade de 
reposição do inciso VI, ela ocorrerá mediante a doação ao Poder Público, de área no 
interior de unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização 
fundiária. 

❖ Objetivos 

O Programa de Compensação Ambiental foi proposto como medida 
compensatória em virtude da supressão da vegetação para a implantação do Aterro 
Sanitário Afogados da Ingazeira e também como mitigação no sentido de recuperar a 
cobertura florestal das áreas degradadas em decorrência de suas intervenções. Além 
disso, proporcionará a retomada dos habitats degradados por meio do reflorestamento 
dos espaços naturais, promovendo ambiente propício para a manutenção da flora e 
fauna da região. 

❖ Metas 

As metas deste Programa estão relacionadas ao êxito esperado, abrangendo:  

Realizar a reposição da vegetação suprimida, utilizando 100% de 
espécies nativas da região, sobretudo as de maior interesse 
ecológico;  

Recompor a cobertura vegetal nativa em 100% das áreas 
indicadas ou executadas de acordo com a Instrução Normativa 
CPRH nº 007:2021 (PERNAMBUCO, 2021b); e 

Executar o plantio e replantio com meta de 80 a 85% de 
sobrevivência das mudas. 

❖ Procedimentos 
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A reposição florestal do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira deverá ser 
executada de acordo com os procedimentos e medidas propostas pela CPRH, tendo 
em vista as normativas vigentes para o Estado de Pernambuco. 

A empresa deverá buscar locais viáveis para a reposição florestal 
considerando as especificidades da região. O trabalho contará com fases distintas que 
vão desde a coleta de germoplasmas, desenvolvimento das mudas em viveiros 
florestais, plantio ou enriquecimento florestal e a manutenção dos plantios. 

Para o plantio, serão estabelecidas algumas premissas básicas, tais como: 
implantar os projetos, considerando a sucessão ecológica; utilizar espécies nativas e 
ecologicamente adequadas aos ambientes a serem reabilitados; e induzir ao 
desenvolvimento rápido da vegetação a ser implantada, por meio de práticas 
silviculturais. 

As áreas do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira escolhidas deverão ser 
alvo de análise de solo visando a identificação de deficiência nutricional e combate a 
pragas, principalmente formigas cortadeiras. O outro ponto importante é quanto a 
criação de caprinos e bovinos na região. Esses animais podem prejudicar o 
desenvolvimento do plantio, e, portanto, se faz necessária a instalação de cercas de 
proteção nos plantios para evitar perdas significativas. 

A empresa deverá contratar uma empresa especializada em projetos 
florestais para a realização das atividades e, se possível, contratar e treinar mão de 
obra local para a implantação das etapas de reflorestamento. 

Visando um melhor aproveitamento dos plantios, a escolha das áreas que 
receberão a reposição florestal deverá observar o que segue: 

Áreas que já possuam algum projeto de reposição em 
andamento; 

Áreas que promovam conectividade entre fragmentos, formando 
corredores ecológicos;  

Áreas de Preservação Permanente de margens de rios e 
nascentes; e 

Áreas que já foram indicadas para recuperação através de 
políticas públicas. 

 

Os plantios na região deverão observar projetos em desenvolvimento, caso 
haja, visando à continuidade dos mesmos. Dessa forma, será muito importante a 
participação das prefeituras dos municípios que estão na área de influência do 
empreendimento, da CPRH, de instituições científicas e proprietários interessados. 

9.13 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PCS) 

❖ Introdução 

O PCS deverá manter um fluxo permanente de comunicação com a sociedade 
de forma transparente e participativa, no sentido de envolver a comunidade local em 
todo e qualquer processo decisório que potencialmente afete a qualidade de vida da 
mesma, incluindo a divulgação local dos dados do monitoramento ambiental através 
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da rede internet ou de outros instrumentos de divulgação, e a criação de um setor 
específico de interlocução do empreendedor junto à sociedade. 

O PCS, portanto, deve atuar como um efetivo mecanismo de fortalecimento 
da cidadania e de promoção do desenvolvimento sustentável, através da criação de 
mecanismos que facilitem o acompanhamento do empreendimento no que tange aos 
compromissos ambientais e a possibilidade de participação efetiva da comunidade 
nos processos decisórios que a atingem. 

❖ Justificativa 

A necessidade de uma política participativa na formulação e implementação 
de projetos modificadores dos meios natural e antrópico, bem como a necessidade de 
informação de todas as ações e programas referentes ao empreendimento, constitui-
se de importante direito da comunidade, bem como ferramenta indispensável para 
inserção do empreendimento em seu meio. 

❖ Objetivos 

O objetivo principal do PCS deverá ser a criação de um canal de comunicação 
contínuo entre o empreendedor e a sociedade, especialmente a população 
diretamente afetada pelo empreendimento, de forma a motivar e possibilitar a sua 
participação nas suas diferentes fases e possibilitar sempre a divulgação de 
informações corretas e atualizadas. Deverão ainda constituir objetivos secundários do 
PCS: 

Contribuir para a minimização dos impactos ambientais e sociais 
do empreendimento; 

Mitigar os transtornos causados à população durante o período 
de construção e operação do empreendimento; e 

Integrar e compatibilizar as diversas ações do projeto que 
envolvam comunicação e interação comunitária com o público. 

❖ Procedimentos 

Para a elaboração do Programa deverá ser adotada uma concepção de 
comunicação em seu sentido mais amplo, envolvendo a elaboração, o envio e a 
recepção de mensagens, e a compreensão de seu caráter de suporte às atividades 
do projeto nas fases de planejamento, construção e operação. 

A comunicação social não deverá se limitar à disseminação de informações e 
elaboração de materiais de divulgação. 

A comunicação deve objetivar o correto entendimento dos impactos sobre a 
vida dos diferentes grupos afetados, enfatizando as razões pelas quais isto ocorre, os 
direitos que lhes correspondem e as formas pelas quais serão ressarcidos, não 
devendo criar, em momento algum, falsas expectativas. 

A comunicação social deve ser utilizada para a obtenção de um 
relacionamento construtivo do empreendedor com os diferentes setores sociais. Para 
tal, deve-se garantir o acesso antecipado às informações relacionadas ao 
empreendimento e às atividades necessárias à sua implantação, com uso de 
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linguagem e instrumentos de comunicação apropriados a cada público. Constituem 
ações típicas de um PCS: 

Levantamento e análise dos estudos existentes; 

Trabalhos de campo; 

Contatos com instituições com atuação regional e local; 

Participação em fóruns e audiências; 

Caracterização da população e levantamento de expectativas; e 

Desenvolvimento dos canais de comunicação. 

❖ Metas 

O PCS deverá detalhar um conjunto de metas objetivas que deverão ser 
alcançadas. Algumas metas que deverão constar no PCS são: 

Criação e atualização de banco de dados do público-alvo e da 
mídia; 

Criação de uma página virtual do empreendimento destacando o 
sistema de gestão ambiental com uma central de relacionamento 
com o público; 

Sistematização das informações básicas dos Projetos de 
Engenharia e de avanço das obras; 

Sistematização das informações dos Programas Ambientais e 
atualização de acordo com o avanço; 

Implantação de Centros de Comunicação; 

Elaboração dos Instrumentos de Comunicação; 

Organização de Campanha de Divulgação do Projeto; 

Reuniões de Apresentação do Projeto para o Poder Público; e 

Estabelecer contato com a população residente no entorno. 

❖ Indicadores 

O PCS deverá apresentar alguns indicadores que deverão ser utilizados para 
avaliar a efetividade da comunicação social, sendo um deles o nível de satisfação da 
sociedade com relação ao empreendimento, que deverá ser medido através de um 
questionário previamente aprovado pelo órgão ambiental. Outros indicadores a serem 
incluídos são: 

Instrumentos de comunicação desenvolvidos; 

Número de visitantes da central de relacionamento com o 
público; e 

Número de ações participativas desenvolvidas. 
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9.14 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) 

❖ Introdução 

A EA assume um papel central como o principal instrumento de transformação 
duradoura do atual sistema prevalecente de valores, que tem sido orientado por 
padrões insustentáveis de atitudes, para um sistema pautado pela cooperação, 
solidariedade, respeito à diversidade e busca do bem comum para as gerações 
presentes e futuras, em um sadio compartilhar entre os entes no Planeta. A EA deve 
ter um caráter transversal, envolvendo todos os segmentos da sociedade, onde se 
incluem as grandes empresas, incluindo funcionários e diretores. 

❖ Justificativa 

O empreendimento, pelo seu alcance, poderá promover a educação ambiental 
visando contribuir para a construção de uma visão crítica e transformadora, tanto entre 
seus colaboradores como na comunidade onde se insere. 

❖ Objetivos 

Capacitar os colaboradores temporários e permanentes para adoção de 
práticas sustentáveis. 

❖ Procedimentos 

O PEA deverá contemplar ações tanto na fase de implantação como de 
operação do empreendimento. Este programa deverá ser mantido e expandido na 
fase de operação do projeto através de um programa estruturado de palestras e 
oficinas a serem conduzidas internamente, de forma regular, visando a construção de 
uma visão ampliada de sustentabilidade entre os colaboradores da empresa, capaz 
de promover mudanças positivas de visões. O Plano político-pedagógico do PEA 
deverá ser produzido por profissional especialista e deverá ser submetido à aprovação 
prévia por parte da CPRH. 

❖ Metas 

O PEA deverá incluir em suas metas o número de trabalhadores a serem 
capacitados e de questionários de avaliação a serem aplicados. Deverá ainda 
apresentar os temas e os conteúdos a serem desenvolvidos durante a fase de 
implantação do empreendimento, bem como um cronograma de palestras e oficinas 
regulares a serem mantidas durante a operação do empreendimento. 

❖ Indicadores 

Os indicadores deverão incluir entre outros: 

A conclusão de documentos de educação; 

O número de palestras e oficinas realizadas; 

Número de questionários de avaliação aplicados; e 

O desempenho dos trabalhadores avaliados. 



                                                                

9–30 

9.15 PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E/OU ASSOREAMENTO 

❖ Introdução 

Este programa compreende a recomendação de critérios e dispositivos a 
serem adotados durante as obras de construção do aterro sanitário para proteger e 
estabilizar as regiões adjacentes, as encostas marginais, os leitos naturais dos rios 
existentes e os acessos às obras, visando manter uma coexistência harmônica com 
as áreas circunvizinhas cobertas em sua maioria, por vegetação natural de Caatinga. 

Desta forma, o presente Programa abordará a identificação e caracterização 
das localidades naturalmente suscetíveis a erosão e aquelas que poderão sofrer 
processos erosivos. 

❖ Objetivos 

Este Programa tem por objetivo indicar as medidas de controle a serem 
aplicadas no decorrer das atividades de construção para evitar a ocorrência de 
possíveis processos erosivos decorrentes das obras.  

Em linhas gerais, o programa visa: 

Caracterizar as áreas críticas de processos erosivos junto ao 
aterro sanitário, às encostas marginais, leitos naturais e acessos 
à obra; 

Promover, tão logo seja possível, a revegetação das áreas onde 
houve intervenção, diminuindo o tempo de exposição do solo; e 

Proteger as áreas críticas durante a construção, através da 
redução da velocidade da água e redirecionamento do 
escoamento superficial. 

❖ Procedimentos 

Este Programa será desenvolvido em etapas com procedimentos distintos, 
porém, intimamente ligadas entre si, conforme descrição a seguir: 

⮚ 1ª Etapa - Caracterização e Controle das Áreas Críticas Existentes 

Para identificar as áreas críticas potenciais deverão ser considerados os 
seguintes critérios: 

Processos naturais da dinâmica superficial das encostas - erosão 
laminar; erosão em sulcos ou ravinas; rastejos; e 
escorregamentos; 

Aspectos topográficos - inclinação ou declividade; e 

Aspectos pedológicos - textura; profundidade; e pedregosidade. 

 

⮚ 2ª Etapa - Elaboração dos Projetos de Controle de Processos Erosivos 

Essa etapa consiste na elaboração dos projetos de controle dos processos 
erosivos que possam ocorrer em função das atividades da obra identificadas. 
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O Projeto de controle de áreas críticas do empreendimento deve considerar, 
na sua elaboração, os seguintes elementos: 

A identificação, o acompanhamento e a previsão sobre o 
comportamento de uma área que já exiba sinais de erosão e que 
esteja se desenvolvendo; e 

O levantamento planialtimétrico dos limites de áreas 
referenciadas, com emissão de planta em escala detalhada. 

⮚ 3ª Etapa – Implantação e Monitoramento 

Essa etapa consistirá na implantação e monitoramento de todos os projetos e 
medidas de controle implementados. O monitoramento deve ser executado de modo 
que possibilite a comprovação da eficácia das medidas implantadas ou indique a 
necessidade de novas práticas para controle mais efetivo de processos erosivos 
iminentes ou crescentes. 

As medidas de monitoramento mais recomendadas são as visitas periódicas 
às áreas críticas, com análise visual da situação de estabilidade de taludes e emissão 
de relatórios fotográficos. Procede também a instalação de equipamentos de 
monitoramento de processos erosivos (caixa coletora de água e sedimentos) ou de 
assoreamento nos corpos hídricos adjacentes. 

O monitoramento pode ser realizado de três em três meses, a partir da 
implantação das medidas de controle, ainda durante as atividades construtivas e 
devem continuar por, pelo menos três anos, ao longo da fase de operação do 
empreendimento, através de análises semestrais. 

❖ Metas 

Recompor a vegetação das áreas que apresentam instabilidade 
no entorno do aterro sanitário, nas encostas marginais, nos leitos 
naturais e nos acessos à obra; 

Implantar, antes da operação do projeto, as obras necessárias 
para contenção/prevenção de desbarrancamento nas áreas 
críticas; 

Monitorar permanentemente a eficácia dos procedimentos 
utilizados para evitar a instalação de processos erosivos e 
implantar medidas corretivas, quando necessário; e 

Conservar os acessos já existentes ou abertos especificamente 
para transporte e movimentação na área. 

❖ Indicadores 

Os indicadores ambientais apontam a eficácia das medidas adotadas. 
Basicamente eles terão como premissa a identificação de processos erosivos, 
desprendimento de sedimentos, assoreamento, etc. Assim, podemos listar os 
seguintes indicadores para avaliação desse Programa: 

Assoreamento de corpos hídricos próximos; 

Estabilidade das superfícies; 

Presença ou ausência de erosão laminar em sulcos; e 
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Evolução do fechamento da cobertura vegetal implantada. 

9.16 PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DE ATERROS 
SANITÁRIOS 

❖ Introdução 

No âmbito da disposição final dos resíduos, o monitoramento de aterros 
sanitários possui grande relevância por permitir o controle operacional, minimizando 
impactos ambientais desenvolvidos pela influência dessas unidades. 

Portanto, os resultados obtidos através do monitoramento geotécnico são 
utilizados para instruir a forma de operação e manutenção dos aterros sanitários, 
evitando a formação de processos que acarretem instabilização dos maciços, 
permitindo correto controle ambiental. 

❖ Justificativa 

A operação do aterro sanitário trás como uma das principais preocupações a 
estabilidade dos taludes e as camadas. Logo, para garantir a segurança no processo 
de operação e formação de taludes, é necessário que as atividades corriqueiras de 
compactação e cobertura sejam bem executadas, assim como um acompanhamento 
regular do comportamento do maciço. 

❖ Objetivos 

Este programa tem por objetivo prevenir e monitorar os deslocamentos 
verticais e horizontais do maciço de resíduos dispostos no aterro sanitário, bem como 
o lixiviado dentro do mesmo. 

Tem como propósito, também, garantir segurança e estabilidade do aterro e 
das camadas, permitindo adoção de medidas preventivas e corretivas, quando 
necessário, para manutenção do aterro. Otimizando desta forma, a operação e 
proporcionando maior aproveitamento do espaço disponível. 

❖ Procedimentos 

Vale salientar que a metodologia utilizada para desenvolvimento deste 
Programa deve ser guiada por orientações presentes na NBR 13.896:1997 que dispõe 
de critérios para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não 
perigosos. 

Este Programa será desenvolvido em etapas com procedimentos distintos, 
porém, intimamente ligadas entre si, conforme descrição a seguir: 

 

⮚ 1ª Etapa – Implantação de Instrumentos de Medição de Deslocamentos 
Verticais e Horizontais 

São indicadores de falhas e comprometimento da estabilidade dos taludes 
compostos pelos resíduos sólidos do aterro, os recalques e a ocorrência de trincas na 
cobertura de bermas e taludes. Portanto, a instalação de marcos superficiais, 
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permitem verificar os deslocamentos total e parcial, assim como a velocidade que 
acontecem ao longo do tempo. 

Para identificar formação de líquidos no interior das células do aterro e 
acompanhar a pressão dos líquidos e gases formados, sugere-se a instalação de 
piezômetros dentro do maciço. Além dos piezômetros, os poços, formados por 
concreto perfurado, quando instalados em toda profundidade do aterro, permitem a 
mesma aferição. 

 

⮚ 2ª Etapa – Realização do Monitoramento Mensal 

Sugere-se realizar o monitoramento topográfico mensalmente para 
verificação da movimentação horizontal e vertical do maciço. 

❖ Metas 

Otimizar o volume das células; e 

Garantir estabilidade dos taludes. 

❖ Indicadores 

Para identificar e comprovar o desempenho do Programa, será necessário o 
acompanhamento dos resultados da análise topográfica aplicando métodos 
conhecidos. 

Assim, pode-se listar como métodos para análise de estabilidade de taludes: 

Método de Bishop; 

Método de Spencer; e 

Método de Fellenius. 

9.17 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE EFLUENTES 

❖ Introdução 

O resíduo sólido urbano é composto por materiais biodegradáveis e não 
biodegradáveis. Com a crescente exigência dos padrões de qualidade de descarga 
do lixiviado e dado grau de complexidade de sua composição, o tratamento do mesmo 
deve ser feito com prudência. 

❖ Justificativa 

Devido a complexidade dos efluentes gerados nas operações do aterro, há 
necessidade do programa de gerenciamento dos mesmos. O lixiviado gerado nos 
aterros sanitários apresenta alta carga poluidora em virtude da sua carga orgânica. 
Logo, é preciso que todo efluente produzido seja armazenado e tratado 
posteriormente, de modo que impactos ambientais como contaminação do solo e da 
água sejam evitados. 

❖ Objetivos 
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O presente Programa tem por objetivo evitar que o efluente gerado pelo aterro 
sanitário desencadeie danos ao meio ambiente, garantindo que o lixiviado receba 
correta destinação e tratamento. 

Tem propósito de monitorar indicadores de poluição e proporcionar a tomada 
de medidas que minimizem a geração de lixiviado. 

❖ Procedimentos 

Os procedimentos adotados podem variar conforme geração do efluente, que 
é determinado em função do índice pluviométrico e processo de degradação dos 
resíduos. Logo, os tratamentos podem variar para locais à externos. 

O presente Programa pode ser desenvolvido em uma única etapa definida 
como: Implantação da Estação de Tratamento de Efluentes, a qual possui 
dependência de procedimentos, quais sejam: 

Impermeabilização da base das células;  

Cobertura diária dos resíduos; 

Implantação da rede de drenagem; 

Implantação do sistema de tratamento primário; 

Implantação do sistema de tratamento secundário;  

Implantação do sistema de tratamento terciário; 

Recirculação; e 

Sistemas de monitoramento. 

 

As amostras para análise devem ser retiradas na saída da unidade de 
tratamento e no ponto de lançamento. Vale salientar que a coleta deve seguir os 
critérios constantes na NBR 9.898/87 que dispõe de orientações sobre preservação e 
técnica de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. Os parâmetros de 
análise das amostras deverão seguir o CONAMA nº 357/2000. 

❖ Metas 

Reduzir produção do lixiviado; 

Destinar todo o efluente gerado para a estação de tratamento de 
esgoto (ETE); e 

Realizar correto tratamento do efluente. 

❖ Indicadores 

O controle dos parâmetros físico-químicos dos efluentes permitem a 
verificação da eficiência do tratamento adotado, assim como podem gerar indicativos 
de desiquilíbrios que possam causar a inibição do mesmo. 

Com o controle quantitativo do lixiviado é possível realizar a verificação das 
vazões ao longo do tempo, tornado factível a identificação de ocorrência de 
problemas, como infiltração, vazamentos, etc.  
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Outros indicadores da eficiência são o monitoramento da qualidade do solo e 
das águas subterrâneas. 

9.18 PROGRAMA DE INSERÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS 
REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS 

❖ Introdução 

Devido falta de local adequado para destinação dos resíduos, alguns 
municípios dispõem o material de forma incorreta e sem recebimento de tratamento 
adequado, dando margem ao desenvolvimento de problemas associados à saúde da 
população e ambientais. 

Deste modo, no intuito de mudar o cenário atual da disposição dos resíduos 
do município de Afogados da Ingazeira, será executado o Aterro Sanitário Afogados 
da Ingazeira. Em virtude desse empreendimento, a população que atua como 
recicladores de materiais no lixão do município supracitado, precisa ser ampara de 
modo a não ser impactada negativamente. 

❖ Justificativa 

O Programa justifica-se em função deste aterro para recebimento dos 
resíduos, dos municípios do Sertão do Pajeú e dois municípios do Sertão do Moxotó, 
que são fonte de renda para os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

❖ Objetivos 

Possui por objetivo inserir os catadores de materiais recicláveis ao Aterro 
Sanitário Afogados da Ingazeira. 

❖ Procedimentos 

Deve-se garantir existência de atuação colaborativa nas associações ou 
coorporativas de catadores locais. Caso não seja identificado existências destas 
entidades, deve-se buscar apoio municipal para organização, criação e manutenção 
da mesma. 

❖ Metas 

Inserção dos catadores ao aterro sanitário. 

9.19 PROGRAMA DE CONTROLE OPERACIONAL DE ATERROS SANITÁRIOS 

❖ Introdução 

O aterro sanitário é utilizado mundialmente para disposição final de resíduos 
sólidos urbanos. Mesmo que os aterros sanitários sejam bem projetados, é necessário 
existir uma metodologia de gerenciamento e operação, de modo que poluição e 
contaminação do ecossistema local sejam evitadas. 

❖ Justificativa 
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Devido ao alto potencial de poluição do empreendimento, este Programa se 
faz necessário para controle das atividades operacionais. Apontando os cuidados para 
boa execução dos processos, evitando possíveis falhas que venham desencadear 
impactos ao ambiente e a vida humana, oriundos de erros operacionais. 

❖ Objetivos 

Este Programa tem por objetivo indicar as medidas de controle e operação a 
serem aplicadas no decorrer das atividades para evitar a ocorrência de possíveis 
impactos decorrentes da operação do aterro sanitário: 

Em linhas gerais, o programa visa: 

Acompanhar a execução dos processos no aterro sanitário 
diariamente; 

Garantir a segurança dos trabalhadores em suas funções;  

Potencializar a operação, aumentando a eficiência dos 
processos; e 

Reduzir os riscos, o custo, o tempo de execução dos processos. 

❖ Procedimentos 

⮚ 1ª Etapa – Estabelecimento de Procedimentos de Fiscalização e Controle 

Com relação à recepção dos veículos, o acesso só poderá ser permitido aos 
veículos cadastrados devidamente, atentando ao tipo de resíduo que os mesmos 
transportam, de modo que tenha acesso apenas os que transportam os resíduos 
permitidos para o aterro. 

A entrada deverá ser controlada, fazendo a verificação de pesagem, 
composição dos resíduos, horário de entrada e saída dos veículos. Logo, sugere-se 
elaboração de checklist de todas as inspeções diárias, semanais e mensais. 

 

⮚ 2ª Etapa – Capacitação dos Profissionais Responsáveis pelo Controle 

Com intuito de assegurar uma correta fiscalização e desempenho das 
atividades rotineiras do aterro sanitário, é preciso que os colaboradores sejam 
capacitados para executar suas respectivas atividades. Logo, os funcionários 
precisam estar com os treinamentos atualizados. 

 

⮚ 3ª Etapa – Realização de Inspeções Diárias nas Operações Realizadas no 
Aterro 

Para acompanhar a operação do aterro, aconselha-se realizar: 

Inspeções periódicas conforme as instruções elaboradas;  

Desenvolver relatório diário apresentando os resultados obtidos 
nas inspeções; e 

Adotar medidas para correção de eventuais falhas nos 
processos. 
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❖ Metas 

O referido Programa tem como meta gerar a otimização da operação do aterro 
a partir do acompanhamento das atividades desempenhadas. 

❖ Indicadores 

Acompanhamento diário da operação; 

Observação dos relatórios elaborados; e 

Ausência falhas operacionais e/ou acidentes de trabalho. 

9.20 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

❖ Introdução 

Empreendimentos como aterro sanitário possuem como objetivo principal, 
disponibilizar possibilidade local adequado para disposição dos resíduos sólidos 
urbanos, regidos pela legislação vigente. 

❖ Justificativa 

O gerenciamento de resíduos é composto por uma série de ações que 
envolvem etapas de coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos. Permite 
melhor aproveitamento da matéria-prima e a redução de geração de resíduos, 
contribuindo para diminuição de agressões ao meio ambiente. 

❖ Objetivos 

Este Programa tem objetivo principal a redução de geração de resíduos do 
empreendimento. Assim com a definição de medidas que auxiliem nessa redução, tais 
como segregação, acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento, disposição 
final e, tratamento. 

❖ Procedimentos 

⮚ 1ª Etapa: Levantar Informações Sobre os Resíduos Produzidos 

Esta etapa visa diagnosticar, quantificar e classificar todos os resíduos 
gerados nas distintas etapas do projeto 

 

⮚ 2ª Etapa: Ações que Incentivem a Redução de Produção de Resíduos 

Esta etapa possui como principal objetivo a implantação de ações que 
auxiliem na redução da geração, estimulem o reaproveitamento e a reciclagem dos 
resíduos gerados, bem como o armazenamento e disposição do rejeito. 

As ações podem ser aplicadas através de treinamentos periódicos com intuito 
de informar os colaboradores e população sobre a importância da redução da 
produção de resíduos sólidos, assim como a relevância da reciclagem, destinação e 
disposição correta dos resíduos.  
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Pode-se citar como medidas de conscientização: 

Palestras com profissionais da área; 

Implantação de um programa de incentivo à reciclagem; e  

Disposição de lixeiras de coleta seletiva na área do 
empreendimento. 

❖ Metas 

Conscientizar os colaboradores sobre a importância da redução 
da produção de resíduos; 

Apontar benefícios e importância da reciclagem dos resíduos; 

Reduzir a geração de resíduos no empreendimento; e 

Aumentar o percentual de reciclagem dos resíduos gerados. 

❖ Indicadores 

Monitoramento do programa; e 

Percentual de reciclagem dos resíduos gerados. 

 

 



                                                                

 

10. PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL E 
CONCLUSÕES 
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10 PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONCLUSÕES 

Este RAS do Aterro Sanitário Afogados da Ingazeira teve o objetivo de 
analisar os efeitos decorrentes das etapas de planejamento, implantação e operação 
do empreendimento. Para tanto, foram destacados os impactos sobre os meios físico, 
biótico e socioeconômico. 

Os estudos desenvolvidos identificaram que o impacto positivo de maior 
relevância consistirá em proporcionar benefícios à região do empreendimento, pois o 
empreendimento contribuirá para o meio ambiente, ao dispor destinação adequada 
aos resíduos sólidos urbanos dos municípios atendidos, gerando contribuição na 
geração de empregos e renda para população. 

O impacto negativo de maior significância na fase de implantação se relaciona 
com as atividades de supressão de vegetação de Caatinga para a instalação do 
empreendimento e a falta de orientação e informação à população. Na fase de 
operação, o impacto negativo mais relevante é a exploração de jazidas e empréstimos 
e possibilidade de contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

De maneira a potencializar os efeitos dos impactos positivos e minimizar os 
dos negativos, deve-se seguir as medidas mitigadoras e programas ambientais 
propostos no estudo. 

Considerando ainda o caráter dinâmico e especificidade de um 
empreendimento dessa natureza, é possível que, ao longo do tempo, sejam 
necessárias medidas complementares não previstas neste documento. Assim sendo, 
ressalta-se a importância do acompanhamento sistemático de todas as fases de 
implantação e operação do empreendimento, de forma a possibilitar a adoção de 
medidas corretivas e/ou suplementares que se fizerem necessárias. 

A análise jurídica indica a viabilidade da execução do projeto avaliado, que 
está em consonância com os preceitos da legislação ambiental em vigor. 

Finalmente, é importante registrar que a filosofia que norteou a elaboração 
deste RAS foi no sentido de que ele se constituísse não num instrumento inibidor do 
processo de desenvolvimento regional, mas sim em ferramenta que possibilite 
contribuir, efetivamente, para a promoção da garantia da qualidade do 
desenvolvimento regional, a partir da implementação das ações por ele 
recomendadas. 

Assim, o empreendimento apresenta todos os atributos para ser considerado 
ambientalmente viável, tendo em vista os impactos positivos já destacados. Pode-se 
concluir, portanto, em razão deste estudo, que o Aterro Sanitário Afogados da 
Ingazeira é ambientalmente recomendável, desde que sejam adotadas as medidas 
mitigadoras e programas indicados neste estudo. 
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DATA 17-11-2021

ENTREVISTA Nº 01

COMUNIDADE Sítio Giquiri

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO Até 300m

1- SEXO Masculino

2- IDADE 36

4. Há quanto tempo mora no local 36 anos

5 - Quantas pessoas residem na casa? 3

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

1

7 - Qual a renda familiar De 1 a 2 salários mínimos

9 - Qual sua ocupação principal ? Motorista

10 - Qual a fonte de renda da família? Somente motorista

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

Sim água encanada

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

Sim, dentro de casa

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

Sim

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

TV

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

Sim

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

Não

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

Não

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

Não

19. Na sua comunidade tem igrejas? Não

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

Sim

21 - Se sim, qual ? Não sei informar

22 - Na sua comunidade tem rondas de
policiamento?

Não
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23 - Existem muitos crimes na região
(assaltos, furtos, etc.)?

Não

24 - Você se sente seguro? Sim

25 - Existe associação dos moradores
ou cooperativas em sua comunidade?

Sim

26 - Se sim, você ou algum familiar
participa de alguma atividade?

Não

27 - Qual o nome ? Associação rural do Giquiri

28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Não

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Muito lixo e pouca preservação

30 - Se você pudesse mudaria alguma
coisa no ambiente em que você reside?
O que?

Presenvao e !mais plantio de vegetação

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Não

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Sim

34 - Como você destina seu lixo? Queima

35 - Você tem conhecimento do destino
dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Não

36 - Se sim, qual o destino ? Lixão em Afogados da ingazeira

37 - Você tem conhecimento sobre a
existência de um lixão em Afogados da
Ingazeira?

Sim

38 - Você sabia que o ideal é a
construção de aterros sanitários, pois
há controle ambiental dos agentes
causadores de poluição?

Sim

39 - Você já ouviu falar em aterro
sanitário?

Sim

40 - Você vê pontos positivos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Sim

41 - Se sim, cite alguns ? Controle ambiental

42 - Você vê pontos negativos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Sim
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DATA 17-11-2021

ENTREVISTA Nº 02

COMUNIDADE Sítio Giquiri

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO Até 300m

1- SEXO Masculino

2- IDADE 72

3 - GRAU DE ESCOLARIDADE Analfabeto

4. Há quanto tempo mora no local 52 anos

5 - Quantas pessoas residem na casa? 3

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

1

7 - Qual a renda familiar De 1 a 2 salários mínimos

8 - O imóvel que você reside é: Próprio

9 - Qual sua ocupação principal ? Agricultura

10 - Qual a fonte de renda da família? Aposentado e agricultura

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

Sim água encanada

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

Sim, dentro de casa

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

Sim

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

TV

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

Sim

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

Não

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

Não

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

Não

19. Na sua comunidade tem igrejas? Não

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

Sim

21 - Se sim, qual ? Quilombo pedregão
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22 - Na sua comunidade tem rondas de
policiamento?

Não

23 - Existem muitos crimes na região
(assaltos, furtos, etc.)?

Não

24 - Você se sente seguro? Sim

25 - Existe associação dos moradores
ou cooperativas em sua comunidade?

Não

26 - Se sim, você ou algum familiar
participa de alguma atividade?

Não

27 - Qual o nome ? Associação rural do Giquiri

28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Não

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Muito lixo e pouca preservação

30 - Se você pudesse mudaria alguma
coisa no ambiente em que você reside?
O que?

Menos pontos de doc de lixo

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Não

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Sim

34 - Como você destina seu lixo? Queima

35 - Você tem conhecimento do destino
dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Sim

36 - Se sim, qual o destino ? Lixão de afogodos da Ingazeira

37 - Você tem conhecimento sobre a
existência de um lixão em Afogados da
Ingazeira?

Sim

38 - Você sabia que o ideal é a
construção de aterros sanitários, pois
há controle ambiental dos agentes
causadores de poluição?

Não

39 - Você já ouviu falar em aterro
sanitário?

Sim

40 - Você vê pontos positivos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Sim

41 - Se sim, cite alguns ? Controle ambiental e diminuição dos doces d lixp
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42 - Você vê pontos negativos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Não

43 - Se sim, cite alguns ? Não tem pontos positivos

44- Você gostaria que seu município
tivesse um aterro sanitário?

Sim

45 - Por quê? Limpeza, naturaza beneficiada muitos benefícios pra comunidade
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DATA 17-11-2021

ENTREVISTA Nº 03

COMUNIDADE Sítio Giquiri

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO Até 300m

1- SEXO Masculino

2- IDADE 22

3 - GRAU DE ESCOLARIDADE Ensino médio incompleto

4. Há quanto tempo mora no local 22 anos

5 - Quantas pessoas residem na casa? 1 pessoa

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

Somente 1

7 - Qual a renda familiar Menos de um salário mínimo

8 - O imóvel que você reside é: Próprio

9 - Qual sua ocupação principal ? Agricultura e pecuária

10 - Qual a fonte de renda da família? Agricultura

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

Sim água encanada

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

Sim, dentro de casa

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

Sim

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

Telefone celular

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

Sim

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

Não

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

Não

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

Não

19. Na sua comunidade tem igrejas? Não

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

Não

21 - Se sim, qual ? Não sei informar
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22 - Na sua comunidade tem rondas de
policiamento?

Não

23 - Existem muitos crimes na região
(assaltos, furtos, etc.)?

Não

24 - Você se sente seguro? Sim

25 - Existe associação dos moradores
ou cooperativas em sua comunidade?

Sim

26 - Se sim, você ou algum familiar
participa de alguma atividade?

Não

27 - Qual o nome ? Associação rural Giquiri

28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Não

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Pouco verde, mas bem preservado

30 - Se você pudesse mudaria alguma
coisa no ambiente em que você reside?
O que?

Mais plantação da vegetação

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Não

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Sim

34 - Como você destina seu lixo? Queima

35 - Você tem conhecimento do destino
dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Não

36 - Se sim, qual o destino ? Não sei informar

37 - Você tem conhecimento sobre a
existência de um lixão em Afogados da
Ingazeira?

Sim

38 - Você sabia que o ideal é a
construção de aterros sanitários, pois
há controle ambiental dos agentes
causadores de poluição?

Sim

39 - Você já ouviu falar em aterro
sanitário?

Não

40 - Você vê pontos positivos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Não

41 - Se sim, cite alguns ? Controle ambiental
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42 - Você vê pontos negativos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Não

43 - Se sim, cite alguns ? Não tem pontos negativos

44- Você gostaria que seu município
tivesse um aterro sanitário?

Sim

45 - Por quê? Melhor que a queimar dos resíduos sólidos.
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DATA 17-11-2021

ENTREVISTA Nº 04

COMUNIDADE Sítio Giquiri

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO Até 300m

1- SEXO Masculino

2- IDADE 80

3 - GRAU DE ESCOLARIDADE Ensino Fundamental Incompleto

4. Há quanto tempo mora no local 57 anos

5 - Quantas pessoas residem na casa? 3 pessoa

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

2 pessoas

7 - Qual a renda familiar De 1 a 2 salários mínimos

9 - Qual sua ocupação principal ? Agricultura

10 - Qual a fonte de renda da família? Aposentadoria

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

Sim água encanada

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

Sim, dentro de casa

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

Sim

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

Telefone celular

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

Sim

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

Não

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

Não

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

Não

19. Na sua comunidade tem igrejas? Sim

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

Sim

27 - Qual o nome ? Quilombo Giquiri
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28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Não

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Pouco verde, mas bem preservado

30 - Se você pudesse mudaria alguma
coisa no ambiente em que você reside?
O que?

A irrigação da localidade

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Não

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Sim

34 - Como você destina seu lixo? Queima

35 - Você tem conhecimento do destino
dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Sim

36 - Se sim, qual o destino ? Lixo de afogodos da Ingazeira

37 - Você tem conhecimento sobre a
existência de um lixão em Afogados da
Ingazeira?

Sim

38 - Você sabia que o ideal é a
construção de aterros sanitários, pois
há controle ambiental dos agentes
causadores de poluição?

Sim

39 - Você já ouviu falar em aterro
sanitário?

Sim

40 - Você vê pontos positivos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Sim

41 - Se sim, cite alguns ? Diminuição dos pontos de lixo na localidade

42 - Você vê pontos negativos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Sim

43 - Se sim, cite alguns ? Controle ambiental

44- Você gostaria que seu município
tivesse um aterro sanitário?

Sim

45 - Por quê? Evitar os mal cheiro , focos de poluícao
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DATA 17-11-2021

ENTREVISTA Nº 05

COMUNIDADE Sítio Giquiri

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO Até 300m

1- SEXO Feminino

2- IDADE 73 anos

3 - GRAU DE ESCOLARIDADE Ensino Fundamental Incompleto

4. Há quanto tempo mora no local 44 anos

5 - Quantas pessoas residem na casa? 4

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

2 pessoas

7 - Qual a renda familiar De 1 a 2 salários mínimos

8 - O imóvel que você reside é: Outros

9 - Qual sua ocupação principal ? Dona de casa

10 - Qual a fonte de renda da família? Aposentadoria

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

Sim água encanada

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

Sim, dentro de casa

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

Sim

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

Telefone celular

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

Sim

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

Não

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

Não

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

Não

19. Na sua comunidade tem igrejas? Sim

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

Sim

21 - Se sim, qual ? Quilômetros Giquiri
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22 - Na sua comunidade tem rondas de
policiamento?

Não

24 - Você se sente seguro? Sim

25 - Existe associação dos moradores
ou cooperativas em sua comunidade?

Sim

26 - Se sim, você ou algum familiar
participa de alguma atividade?

Não

27 - Qual o nome ? Associação rural.do Giquiri

28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Não

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Pouco verde, mas bem preservado

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Sim

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Sim

34 - Como você destina seu lixo? Queima

35 - Você tem conhecimento do destino
dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Sim

36 - Se sim, qual o destino ? Lixão de afogodos da ingazeira

37 - Você tem conhecimento sobre a
existência de um lixão em Afogados da
Ingazeira?

Sim

38 - Você sabia que o ideal é a
construção de aterros sanitários, pois
há controle ambiental dos agentes
causadores de poluição?

Sim

39 - Você já ouviu falar em aterro
sanitário?

Não

40 - Você vê pontos positivos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Sim

43 - Se sim, cite alguns ? Menos foco de poluícao no sítio Giquiri

44- Você gostaria que seu município
tivesse um aterro sanitário?

Sim

45 - Por quê? Melhor condições de vida e menor poluícao local
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DATA 17-11-2021

ENTREVISTA Nº 06

COMUNIDADE Sítio Giquiri

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO Até 300m

1- SEXO Masculino

2- IDADE 56

3 - GRAU DE ESCOLARIDADE Analfabeto

4. Há quanto tempo mora no local 56 anos

5 - Quantas pessoas residem na casa? 4 pessoas

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

2 pessoas

7 - Qual a renda familiar De 1 a 2 salários mínimos

8 - O imóvel que você reside é: Outros

9 - Qual sua ocupação principal ? Agricultura

10 - Qual a fonte de renda da família? Aposentadoria e um filho especial

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

Sim água encanada

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

Sim, dentro de casa

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

Sim

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

Telefone celular

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

Sim

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

Não

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

Não

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

Não

19. Na sua comunidade tem igrejas? Não

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

Sim

21 - Se sim, qual ? Quilombo Giquiri
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22 - Na sua comunidade tem rondas de
policiamento?

Não

23 - Existem muitos crimes na região
(assaltos, furtos, etc.)?

Não

24 - Você se sente seguro? Não

25 - Existe associação dos moradores
ou cooperativas em sua comunidade?

Sim

26 - Se sim, você ou algum familiar
participa de alguma atividade?

Sim

27 - Qual o nome ? Associação rural do Giquiri

28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Não

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Muito lixo e pouca preservação

30 - Se você pudesse mudaria alguma
coisa no ambiente em que você reside?
O que?

Estradas

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Sim

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Sim

34 - Como você destina seu lixo? Queima

35 - Você tem conhecimento do destino
dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Não

36 - Se sim, qual o destino ? Lixo de afogodos da Ingazeira

37 - Você tem conhecimento sobre a
existência de um lixão em Afogados da
Ingazeira?

Não

38 - Você sabia que o ideal é a
construção de aterros sanitários, pois
há controle ambiental dos agentes
causadores de poluição?

Não

39 - Você já ouviu falar em aterro
sanitário?

Não

40 - Você vê pontos positivos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Sim

41 - Se sim, cite alguns ? Melhor pra comunidade dos pontos de lixo
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42 - Você vê pontos negativos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Não

44- Você gostaria que seu município
tivesse um aterro sanitário?

Sim

45 - Por quê? Melhor desenvolvimento da local e menor foco de lixo
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DATA 17-11-2021

ENTREVISTA Nº 07

COMUNIDADE Sítio Giquiri

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO Até 300m

1- SEXO Masculino

2- IDADE 61

3 - GRAU DE ESCOLARIDADE Ensino Fundamental Incompleto

4. Há quanto tempo mora no local 9 anos

5 - Quantas pessoas residem na casa? 2 pessoas

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

1 pessoa

7 - Qual a renda familiar De 1 a 2 salários mínimos

8 - O imóvel que você reside é: Próprio

9 - Qual sua ocupação principal ? Agricultura

10 - Qual a fonte de renda da família? Agricultura

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

Sim água encanada

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

Sim, dentro de casa

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

Sim

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

Telefone celular

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

Sim

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

Não

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

Não

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

Não

19. Na sua comunidade tem igrejas? Não

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

Sim

21 - Se sim, qual ? Quilombo pedregão
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22 - Na sua comunidade tem rondas de
policiamento?

Não

23 - Existem muitos crimes na região
(assaltos, furtos, etc.)?

Não

24 - Você se sente seguro? Sim

25 - Existe associação dos moradores
ou cooperativas em sua comunidade?

Sim

26 - Se sim, você ou algum familiar
participa de alguma atividade?

Sim

27 - Qual o nome ? Associação rural do Giquiri

28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Não

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Pouco verde, mas bem preservado

30 - Se você pudesse mudaria alguma
coisa no ambiente em que você reside?
O que?

Irrigação por gotejamento

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Sim

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Sim

34 - Como você destina seu lixo? Queima

35 - Você tem conhecimento do destino
dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Sim

41 - Se sim, cite alguns ? Lixão de afogodos da Ingazeira

42 - Você vê pontos negativos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Não

44- Você gostaria que seu município
tivesse um aterro sanitário?

Sim

45 - Por quê? Não prejudica o meio ambiente
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DATA 17-11-2021

ENTREVISTA Nº 08

COMUNIDADE Sítio Giquiri

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO Até 500m

1- SEXO Masculino

2- IDADE 58

3 - GRAU DE ESCOLARIDADE Ensino Fundamental Incompleto

4. Há quanto tempo mora no local 7 anos

5 - Quantas pessoas residem na casa? 5 pessoas

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

2 pessoas

7 - Qual a renda familiar De 1 a 2 salários mínimos

8 - O imóvel que você reside é: Próprio

9 - Qual sua ocupação principal ? Agricultura

10 - Qual a fonte de renda da família? Operação máquinas

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

Sim água encanada

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

Sim, dentro de casa

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

Sim

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

Telefone celular

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

Sim

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

Não

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

Não

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

Não

19. Na sua comunidade tem igrejas? Sim

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

Sim

21 - Se sim, qual ? Quilombo pedregão
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22 - Na sua comunidade tem rondas de
policiamento?

Não

23 - Existem muitos crimes na região
(assaltos, furtos, etc.)?

Não

24 - Você se sente seguro? Sim

25 - Existe associação dos moradores
ou cooperativas em sua comunidade?

Sim

26 - Se sim, você ou algum familiar
participa de alguma atividade?

Sim

27 - Qual o nome ? Associação rural Giquiri

28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Não

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Pouco verde, mas bem preservado

30 - Se você pudesse mudaria alguma
coisa no ambiente em que você reside?
O que?

Nao sei informar

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Sim

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Sim

34 - Como você destina seu lixo? Queima

35 - Você tem conhecimento do destino
dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Não

37 - Você tem conhecimento sobre a
existência de um lixão em Afogados da
Ingazeira?

Não

38 - Você sabia que o ideal é a
construção de aterros sanitários, pois
há controle ambiental dos agentes
causadores de poluição?

Sim

39 - Você já ouviu falar em aterro
sanitário?

Não

40 - Você vê pontos positivos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Sim

43 - Se sim, cite alguns ? Melhor cuidados com meio ambiente

44- Você gostaria que seu município
tivesse um aterro sanitário?

Sim
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45 - Por quê? Diminuir o foco de poluícao
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DATA 17-11-2021

ENTREVISTA Nº 09

COMUNIDADE Sítio Giquiri

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO Até 500m

1- SEXO Masculino

2- IDADE 44

3 - GRAU DE ESCOLARIDADE Ensino Fundamental Incompleto

4. Há quanto tempo mora no local 15 anos

5 - Quantas pessoas residem na casa? 3 pessoas

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

2 pessoas

7 - Qual a renda familiar De 1 a 2 salários mínimos

8 - O imóvel que você reside é: Próprio

9 - Qual sua ocupação principal ? Agricultura

10 - Qual a fonte de renda da família? Esposa é agente de saúde

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

Sim água encanada

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

Sim, dentro de casa

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

Sim

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

Telefone celular

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

Sim

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

Não

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

Não

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

Não

19. Na sua comunidade tem igrejas? Não

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

Sim

21 - Se sim, qual ? Quilombo pedregão
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22 - Na sua comunidade tem rondas de
policiamento?

Não

23 - Existem muitos crimes na região
(assaltos, furtos, etc.)?

Não

24 - Você se sente seguro? Sim

25 - Existe associação dos moradores
ou cooperativas em sua comunidade?

Sim

26 - Se sim, você ou algum familiar
participa de alguma atividade?

Sim

27 - Qual o nome ? Associação rural do Giquiri

28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Não

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Muito lixo e pouca preservação

30 - Se você pudesse mudaria alguma
coisa no ambiente em que você reside?
O que?

Mais chuvas

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Não

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Sim

34 - Como você destina seu lixo? Queima

35 - Você tem conhecimento do destino
dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Não

37 - Você tem conhecimento sobre a
existência de um lixão em Afogados da
Ingazeira?

Não

38 - Você sabia que o ideal é a
construção de aterros sanitários, pois
há controle ambiental dos agentes
causadores de poluição?

Sim

39 - Você já ouviu falar em aterro
sanitário?

Não

40 - Você vê pontos positivos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Sim

41 - Se sim, cite alguns ? Melhoria do meio ambiente
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42 - Você vê pontos negativos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Não

44- Você gostaria que seu município
tivesse um aterro sanitário?

Sim

45 - Por quê? Melhor que jogar o lixo em lugares não apropriado
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DATA 17-11-2021

ENTREVISTA Nº 10

COMUNIDADE Sítio Giquiri

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO Até 500m

1- SEXO Masculino

2- IDADE 74

3 - GRAU DE ESCOLARIDADE Ensino Fundamental Incompleto

4. Há quanto tempo mora no local 2 anos

5 - Quantas pessoas residem na casa? 2 pessoas

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

2 pessoas

7 - Qual a renda familiar Menos de um salário mínimo

8 - O imóvel que você reside é: Próprio

9 - Qual sua ocupação principal ? Agricultura

10 - Qual a fonte de renda da família? Agricultura

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

Sim água encanada

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

Sim, dentro de casa

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

Sim

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

Telefone celular

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

Sim

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

Não

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

Não

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

Não

19. Na sua comunidade tem igrejas? Não

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

Não

21 - Se sim, qual ? Não sei informar
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22 - Na sua comunidade tem rondas de
policiamento?

Não

23 - Existem muitos crimes na região
(assaltos, furtos, etc.)?

Não

24 - Você se sente seguro? Sim

25 - Existe associação dos moradores
ou cooperativas em sua comunidade?

Não

26 - Se sim, você ou algum familiar
participa de alguma atividade?

Não

27 - Qual o nome ? Não se informar

28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Não

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Pouco verde, mas bem preservado

30 - Se você pudesse mudaria alguma
coisa no ambiente em que você reside?
O que?

Não sei informar

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Não

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Sim

34 - Como você destina seu lixo? Queima

35 - Você tem conhecimento do destino
dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Sim

36 - Se sim, qual o destino ? Lixão de afogodos da Ingazeira

37 - Você tem conhecimento sobre a
existência de um lixão em Afogados da
Ingazeira?

Sim

38 - Você sabia que o ideal é a
construção de aterros sanitários, pois
há controle ambiental dos agentes
causadores de poluição?

Não

39 - Você já ouviu falar em aterro
sanitário?

Sim

40 - Você vê pontos positivos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Sim

41 - Se sim, cite alguns ? Contribuir pra o meio ambiente
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42 - Você vê pontos negativos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Não

43 - Se sim, cite alguns ? Não tem

44- Você gostaria que seu município
tivesse um aterro sanitário?

Sim

45 - Por quê? Reciclagem do lixo na localidade
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DATA 17-11-2021

ENTREVISTA Nº 11

COMUNIDADE Sítio Giquiri

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO Até 300m

1- SEXO Masculino

2- IDADE 63

3 - GRAU DE ESCOLARIDADE Analfabeto

4. Há quanto tempo mora no local 8anos

5 - Quantas pessoas residem na casa? 3 pessoas

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

1 pessoa

7 - Qual a renda familiar De 1 a 2 salários mínimos

8 - O imóvel que você reside é: Próprio

9 - Qual sua ocupação principal ? Agricultura

10 - Qual a fonte de renda da família? Aposentadoria

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

Sim água encanada

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

Sim, dentro de casa

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

Sim

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

Telefone celular

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

Sim

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

Sim, Pública

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

Não

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

Não

19. Na sua comunidade tem igrejas? Não

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

Não

21 - Se sim, qual ? Não sei informar
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22 - Na sua comunidade tem rondas de
policiamento?

Não

23 - Existem muitos crimes na região
(assaltos, furtos, etc.)?

Não

24 - Você se sente seguro? Sim

25 - Existe associação dos moradores
ou cooperativas em sua comunidade?

Não

26 - Se sim, você ou algum familiar
participa de alguma atividade?

Não

27 - Qual o nome ? Não sei informar

28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Não

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Pouco verde, mas bem preservado

30 - Se você pudesse mudaria alguma
coisa no ambiente em que você reside?
O que?

Não sei informar

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Não

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Não

34 - Como você destina seu lixo? Coleta pela prefeitura

36 - Se sim, qual o destino ? Lixão de afogodos da Ingazeira

37 - Você tem conhecimento sobre a
existência de um lixão em Afogados da
Ingazeira?

Sim

38 - Você sabia que o ideal é a
construção de aterros sanitários, pois
há controle ambiental dos agentes
causadores de poluição?

Sim

39 - Você já ouviu falar em aterro
sanitário?

Sim

40 - Você vê pontos positivos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Sim

41 - Se sim, cite alguns ? Prejudicando hospital e a população

42 - Você vê pontos negativos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Não
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43 - Se sim, cite alguns ? Não tem

44- Você gostaria que seu município
tivesse um aterro sanitário?

Sim

45 - Por quê? Melhor que lixão e ainda não prejudica os rios locais
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DATA 17-11-2021

ENTREVISTA Nº 12

COMUNIDADE Sítio Giquiri

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO Até 500m

1- SEXO Masculino

2- IDADE 51

3 - GRAU DE ESCOLARIDADE Ensino Fundamental Incompleto

4. Há quanto tempo mora no local 47anos

5 - Quantas pessoas residem na casa? 2 pessoas

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

1 pessoa

7 - Qual a renda familiar De 1 a 2 salários mínimos

8 - O imóvel que você reside é: Próprio

9 - Qual sua ocupação principal ? Agricultura

10 - Qual a fonte de renda da família? Aposentadoria

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

Sim água encanada

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

Sim, dentro de casa

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

Sim

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

Telefone celular

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

Sim

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

Não

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

Não

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

Não

19. Na sua comunidade tem igrejas? Não

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

Sim

21 - Se sim, qual ? Quilombo pedregão
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22 - Na sua comunidade tem rondas de
policiamento?

Não

23 - Existem muitos crimes na região
(assaltos, furtos, etc.)?

Não

24 - Você se sente seguro? Sim

25 - Existe associação dos moradores
ou cooperativas em sua comunidade?

Sim

26 - Se sim, você ou algum familiar
participa de alguma atividade?

Não

27 - Qual o nome ? Associação rural Giquiri

28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Não

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Pouco verde, mas bem preservado

30 - Se você pudesse mudaria alguma
coisa no ambiente em que você reside?
O que?

Não sei informar

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Não

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Sim

34 - Como você destina seu lixo? Queima

35 - Você tem conhecimento do destino
dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Não

36 - Se sim, qual o destino ? Não sei informar

37 - Você tem conhecimento sobre a
existência de um lixão em Afogados da
Ingazeira?

Sim

38 - Você sabia que o ideal é a
construção de aterros sanitários, pois
há controle ambiental dos agentes
causadores de poluição?

Sim

39 - Você já ouviu falar em aterro
sanitário?

Sim

40 - Você vê pontos positivos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Sim

41 - Se sim, cite alguns ? Evitar o mal cheiro e a queimada
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42 - Você vê pontos negativos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Não

43 - Se sim, cite alguns ? Não tem pontos negativos

44- Você gostaria que seu município
tivesse um aterro sanitário?

Sim

45 - Por quê? Para acabar com os lixões
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DATA

ENTREVISTA Nº

COMUNIDADE

RAIO DE IDENTIFICAÇÃO

1- SEXO

2- IDADE

3 - GRAU DE ESCOLARIDADE

4. Há quanto tempo mora no local

5 - Quantas pessoas residem na casa?

6 - Quantas contribuem para a renda
familiar?

7 - Qual a renda familiar

8 - O imóvel que você reside é:

9 - Qual sua ocupação principal ?

10 - Qual a fonte de renda da família?

11 - Seu imóvel possui rede de esgoto e
água encanada?

12 - Possui banheiro com vaso
sanitário?

13 - Possui eletricidade fornecida pela
Celpe?

14 - A que meios de comunicação tem
acesso?

15 - Na sua comunidade existe posto de
saúde?

16 - Na sua comunidade existem
escolas?

17 - Na sua comunidade há comércio
(lojas, mercados, feiras)?

18 - Na sua comunidade tem áreas de
lazer (parques, praças, etc.)?

19. Na sua comunidade tem igrejas?

20 - Você tem conhecimento sobre
comunidades quilombolas ou indígenas
na região?

21 - Se sim, qual ?

12-11-2021

13

Sitio Giquiri

Até 500m

Masculino

73

Analfabeto

42 anos

4

2

De 1 a 2 salários mínimos 

Próprio

Pedreiro

Agricultura

Sim água encanada

Não

Sim

TV a cabo

Não

Sim, Publica

Não

Não

Não

Não

Não sei informar
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22 - Na sua comunidade tem rondas de
policiamento?

Não

23 - Existem muitos crimes na região
(assaltos, furtos, etc.)?

Sim

24 - Você se sente seguro? Não

25 - Existe associação dos moradores
ou cooperativas em sua comunidade?

Sim

26 - Se sim, você ou algum familiar
participa de alguma atividade?

Não

27 - Qual o nome ? Não sei informar

28 - Existe associação de catadores de
resíduos recicláveis na sua região?

Sim

29 - Você considera que o local onde
você reside e o seu entorno possui
condições ambientais:

Pouco verde, mas bem preservado

30 - Se você pudesse mudaria alguma
coisa no ambiente em que você reside?
O que?

Saneamento básico

32 - Você já refletiu sobre a
problemática dos resíduos (lixo)?

Sim

33 - Você acha importante debater esse
assunto?

Sim

34 - Como você destina seu lixo? Queima

35 - Você tem conhecimento do destino
dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Sim

41 - Se sim, cite alguns ? Uma menor poluícao local

42 - Você vê pontos negativos com a
construção de um aterro sanitário
municipal?

Não

44- Você gostaria que seu município
tivesse um aterro sanitário?

Sim

45 - Por quê? Menor poluícao



Data

Nº do entrevistado

Comunidade

Raio de Identificação

Sexo

Grau de escolaridade

Idade

Há quanto tempo mora no local?

Quantas pessoas residem na casa?

Quantas contribuem para a renda familiar?

Qual a renda familiar?

O imóvel que você reside é:

Qual a sua ocupação principal?

Qual a fonte de renda da família?

Seu imóvel possui rede de esgoto e água encanada?

Possui banheiro com vaso sanitário?

Possui eletricidade fornecida pela celpe?

A que meios de comunicação tem acesso?

Na sua comunidade existe posto de saúde?

Na sua comunidade existem escolas?

Na sua comunidade há comércio?

Na sua comunidade tem áreas de lazer?

Na sua comunidade tem igrejas?

Você tem conhecimento sobre comunidades quilombolas ou indígenas na região?

Se sim, qual?

Na sua comunidade tem rondas de policiamento?

Existem muitos crimes na região?

Você se sente seguro?

Existe associação dos moradores ou cooperativa em sua comunidade?

Se sim, você ou algum familiar participa de alguma atividade?

Qual o nome?

Existe associação de catadores de resíduos recicláveis em sua região?

Você considera que o local onde você reside e o seu entorno possui condições ambientais?

Se você pudesse mudaria alguma coisa no ambiente em que você reside? O que?

Você já refletiu sobre a problemática dos resíduos (lixo)? 

Você acha importante debater esse assunto?

Como você destina seu lixo?

Você tem conhecimento do destino dado pela prefeitura ao lixo coletado?

Se sim, qual o destino ?

Você tem conhecimento sobre a existência de um lixão em Afogados da Ingazeira?

Você sabia que o ideal é a construção de aterros sanitários, pois há controle ambiental dos agentes causadores de poluição?

Você já ouviu falar em aterro sanitário?

Você vê pontos positivos com a construção de um aterro sanitário municipal?

Se sim, cite alguns ?

Você vê pontos negativos com a construção de um aterro sanitário municipal?

Se sim, cite alguns ?

Você gostaria que seu município tivesse um aterro sanitário?

Por quê?



17/11/2021 17/11/2021

1 2

Sítio Jiquirí Sítio Jiquirí

Até 300m Até 300m

Masculino Masculino

Não informado Analfabeto

36 72

36 52

3 3

1 1

De 1 a 2 salários mínimos De 1 a 2 salários mínimos

Não informado Próprio

Motorista Agricultura

Motorista Aposentadoria e agricultura

Sim água encanada Sim água encanada

Sim, dentro de casa Sim, dentro de casa

Sim Sim

TV TV

Sim Sim

Não Não

Não Não

Não Não

Não Não

Sim Sim

Não sei informar Quilombo Pedregão

Não Não

Não Não

Sim Sim

Sim Não

Não Não

Associação Rural do Jiquirí Associação Rural Jiquirí

Não Não

Muito lixo e pouca preservação Muito lixo e pouca preservação

Prevenção e mais plantio de vegetação Menos pontos de lixo

Não Não

Sim Sim

Queima Queima

Não Sim

Lixão em Afogados da Ingazeira Lixão em Afogados da Ingazeira

Sim Sim

Sim Não

Sim Sim

Sim Sim

Controle ambiental Controle ambiental e diminuição dos lixos

Sim Não

Não tem

Não informado Sim

Limpeza, natureza beneficiada, benefícios para comunidade
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Sítio Jiquirí Sítio Jiquirí

Até 300m Até 300m

Masculino Masculino

Ensino Médio Incompleto Ensino Fundamental Incompleto

22 80

22 57

1 3

1 2

Menos de 1 salário mínimo De 1 a 2 salários mínimos

Próprio Não informado

Agricultura e Pecuária Agricultura

Agricultura Aposentadoria

Sim água encanada Sim água encanada

Sim, dentro de casa Sim, dentro de casa

Sim Sim

Telefone Telefone

Sim Sim

Não Não

Não Não

Não Não

Não Sim

Não Sim

Não sei informar Quilombo Jiquirí

Não

Não Não informado

Sim Não informado

Sim

Não

Associação Rural do Jiquirí

Não Não

Pouco verde, mas bem preservado Pouco verde, mas bem preservado

Mais plantação de vegetação A irrigação da localidade

Não Não

Sim Sim

Queima Queima

Não Sim

Não sei informar Lixo de Afogados da Ingazeira

Sim Sim

Sim Sim

Não Sim

Não Sim

Controle ambiental Diminuição dos lixos

Não Sim

Não tem pontos negativos Controle ambiental

Sim Sim

Melhor que a queima dos resíduos Evitar o mal cheiro, focos de poluíção
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Sítio Jiquirí Sítio Jiquirí

Até 300m Até 300m

Feminino Masculino

Ensino Fundamental Incompleto Analfabeto

73 56

44 56

4 4

2 2

De 1 a 2 salários mínimos De 1 a 2 salários mínimos

Outros Outros

Dona de casa Agricultura

Aposentadoria Aposentadoria e um filho especial

Sim água encanada Sim água encanada

Sim, dentro de casa Sim, dentro de casa

Sim Sim

Telefone Telefone

Sim Sim

Não Não

Não Não

Não Não

Sim Não

Sim Sim

Quilombo Jiquirí Quilombo Jiquirí

Não Não

Não informado Não

Sim Não

Sim Sim

Não Sim

Associação Rural do Jiquirí Associação Rural do Jiquirí

Não Não

Pouco verde, mas bem preservado Muito lixo e pouca preservação

Estradas

Sim Sim

Sim Sim

Queima Queima

Sim Não

Lixão em Afogados da Ingazeira Lixo de Afogados da Ingazeira

Sim Não

Sim Não

Não Não

Sim Sim

Menos focos de poluição no Sitio Jiquiri Melhor pra comunidade dos pontos de lixo

Não informado Não

Não informado Sim

Melhor desenvolvimento da local e menor foco de lixo



17/11/2021 17/11/2021
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Sítio Jiquirí Sítio Jiquirí

Até 300m Até 500 m

Masculino Masculino

Ensino Fundamental Incompleto Ensino Fundamental Incompleto

61 58

9 7

2 5

1 2

De 1 a 2 salários mínimos De 1 a 2 salários mínimos

Próprio Próprio

Agricultura Agricultura

Agricultura Operação de máquinas

Sim água encanada Sim água encanada

Sim, dentro de casa Sim, dentro de casa

Sim Sim

Telefone Telefone

Sim Sim

Não Não

Não Não

Não Não

Não Sim

Sim Sim

Quilombo Pedregão Quilombo Pedregão

Não Não

Não Não

Sim Sim

Sim Sim

Sim Sim

Associação Rural do Jiquirí Associação Rural do Jiquirí

Não Não

Pouco verde, mas bem preservado Pouco verde, mas bem preservado

Irrigação por gotejamento Não sei informar

Sim Sim

Sim Sim

Queima Queima

Sim Não

Lixão em Afogados da Ingazeira

Não

Sim

Não informado Não

Não informado Sim

Não informado Melhor cuidado com meio ambiente

Não Não informado

Sim Sim

Não prejudica o meio ambiente Diminuir o foco de poluição
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11

Sítio Jiquirí

Até 300m

Masculino

Analfabeto

63

8

3

1

De 1 a 2 salários mínimos

Próprio

Agricultura

Aposentadoria

Sim água encanada

Sim, dentro de casa

Sim

Telefone

Sim

Sim, pública

Não

Não

Não

Não

Não sei informar

Não

Não

Sim

Não

Não

Não sei informar

Não

Pouco verde, mas bem preservado

Não sei informar

Não

Não

Coleta pela prefeitura

Lixão em Afogados da Ingazeira

Sim

Sim

Sim

Sim

Prejudicando hospital e população

Não

Não tem

Sim

Melhor que lixão e ainda não prejudica os rios locais
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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 PE20210720763

INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIPE AUGUSTO DE SOUZA GALDINO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1813206430

Registro: PE055291 PE

Empresa contratada: ENGEA CONSULTORES LTDA Registro: 0000046928-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: MORAIS E CORDEIRO SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 17.368.998/0001-84

RUA MARTINHO LOPES DA SILVA Nº: 260

Complemento: Bairro: FATIMA

Cidade: TABIRA UF: PE CEP: 56780000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO PRÓXIMO AO SÍTIO JIQUIRÍ Nº: S/N

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: AFOGADOS DA INGAZEIRA UF: PE CEP: 56800000

Data de Início: 01/11/2021 Previsão de término: 01/11/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Ambiental 

Proprietário: MORAIS E CORDEIRO SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 17.368.998/0001-84

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA
DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.8 - ATERRO SANITÁRIO

1,00 un

40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E
POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

1,00 un

1 - Assessoria Quantidade Unidade

6 - Assessoria > MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.3 - DE ADEQUAÇÃO
AMBIENTAL

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Assessoria ambiental, elaboração do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e do Projeto do aterro sanitário de Afogados da Ingazeira/PE.

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

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FELIPE AUGUSTO DE SOUZA GALDINO - CPF: 096.958.734-13

MORAIS E CORDEIRO SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.368.998/0001-84

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: 20/12/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8303814132

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZcZB0
Impresso em: 21/12/2021 às 09:43:20 por: , ip: 177.36.7.243

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPT Engenharia, Geotecnia e Serviços Técnicos Ltda. 

 
LAUDO TÉCNICO DE ENSAIO 



 

 

 

 
 

LAUDO TÉCNICO DE ENSAIO Nº108/2021  
 
 

        
SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO - NBR 6484/2001 

 
 

 
 
 

INTERESSADO:  MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA. 

 

 

OBRA:   Construção de um aterro sanitário. 

 

 

ENDEREÇO:   Sítio Jiquiri, s/n – Zona Rural - Afogados da Ingazeira/PE.  
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Garanhuns, 06 de dezembro de 2021. 
 

 

A  
MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA. 

Rua Martinho Lopes da Silva, 260 – Fátima - CEP: 56.780-000 – Tabira/PE. 
 

 
 
 
Prezados Senhores:  

 

 
Apresentamos a V.Sas., os resultados dos estudos geotécnicos de sondagens à 

percussão de simples reconhecimento de solo (SPT). Neste laudo são apresentados os 

resultados através de seções geológico-geotécnicas, indicando as características dos 

solos perfurados, o SPT e as posições dos níveis de água (quando encontrados) nos pontos 

de sondagem à percussão SP-01 ao SP-06, realizada em terreno localizado no município de 

Afogados da Ingazeira/PE. 

 

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor, para os 

esclarecimentos que se façam necessários e subscrevemo-nos. 

 

 

 

Atenciosamente, 
 

___________________________________________________ 

ASPT Engenharia, Geotecnia e Serviços Técnicos Ltda-ME. 
CNPJ 23.947.404/0001-92 

Paulo Tenório de Andrade 
Engenheiro Civil 

CREA-AL 021942849-2 
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1.0 APRESENTAÇÃO: 
 

O presente laudo técnico faz parte das atividades de estudos geotécnicos realizados 

nos dias 30 de novembro e 01 de dezembro de 2021, pela empresa ASPT Engenharia, 

Geotecnia e Serviços Técnicos Ltda., inscrita no CNPJ 23.947.404/0001-92 com sede na 

Praça Dom Pedro II, 19 – Boa Vista – CEP: 55.293-970 no município de Garanhuns – PE. 

 

 A área de estudo fora um terreno no Sítio Jiquiri localizado na zona rural do município de 

Afogados da Ingazeira/PE., destinada as obras de construção de um aterro sanitário. 

 

Os métodos de sondagem e do ensaio SPT foram conduzidos com base nos 

procedimentos determinados pela NBR 6484/2001 - Solo - Sondagens de simples 

reconhecimento com SPT - Método de ensaio.  
 
 

A contratação dos serviços objeto deste relatório fora realizada pela empresa         

MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNJ nº 17.368.998/0001-84, com 

sede na Rua Martinho Lopes da Silva, 260 – Fátima - CEP: 56.780-000 – Tabira/PE. 

 

 

Os serviços foram contratados de acordo com a nossa Proposta Comercial         

PC-274/2021 datada de 24 de novembro de 2021. 

 

 

 

 
2.0 MÉTODOS UTILIZADOS: 
 

Os procedimentos adotados durante a realização dos serviços procuraram seguir ao 

máximo o método de ensaio determinados na NBR 6484/2001 - Solo - Sondagens de simples 

reconhecimento com SPT – Método de ensaio, bem como as seguintes normas técnicas: 

NBR-6502/95 Rochas e solos (terminologia);  
 

NBR-8036/83 Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundação de 
edifícios;  

 

NBR-9820/97 Coleta de amostras indeformadas de solo em furos de sondagem. 
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3.0 SONDAGEM À PERCUSSÃO: 
 

3.1  EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: 

Os equipamentos utilizados durante os ensaios foram os seguintes:  
 

 Torre com roldana (tripé), sarilho e corda; 

 Tubos de revestimento; 

 Composição de perfuração ou cravação; 

 Trado-concha ou cavadeira; 

 Trado helicoidal; 

 Trépano de lavagem; 

 Amostrador padrão; 

 Cabeças de bateria; 

 Martelo padronizado para a cravação do amostrador; 

 Baldinho para esgotar o furo; 

 Medidor de nível-d’água; 

 Recipientes para amostras; 

 Bomba d’água centrífuga motorizada; 

 Caixa d’água ou tambor com divisória interna para decantação;  

 Ferramentas gerais necessárias à operação da aparelhagem. 

 
3.2  ENSAIO: 

3.2.1  PROCESSO DE PERFURAÇÃO (DESCRIÇÃO SUMÁRIA): 
 
 

LOCAÇÃO DOS FUROS: 
 

Foram realizadas de acordo com locais pré-determinados pelo contratante a 

quantidade de sondagens e a locação de cada furo de sondagem, conforme NBR 

8036/1983, Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para 

fundações de edifícios, e cravados com piquetes identificados, nas coordenadas geográficas 

(UTM) abaixo especificadas na TABELA 01.  

.  
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TABELA 01 - Coordenadas geográficas (UTM)- ENSAIOS PERCUSSIVOS (SPT) REALIZADOS: 

 

FUROS: COORDENADAS (UTM): 

 

PROFUNDIDADE ATINGIDA 

(m): 

SP-01 N 9.152.585,00 m; E 656.897,00 m; F 24S; SIRGAS2000 1,67 

SP-02 N 9.152.441,00 m; E 656.945,00 m; F 24S; SIRGAS2000 6,72 

SP-03 N 9.152.532,00 m; E 656.771,00 m; F 24S; SIRGAS2000 3,86 

SP-04 N 9.152.296,00 m; E 656.682,00 m; F 24S; SIRGAS2000 
Tentativa 01 = 0,87 m 

Tentativa 02 = 0,83 m 

Tentativa 03 = 0,80 m 

SP-05 N 9.152.473,00 m; E 656.639,00 m; F 24S; SIRGAS2000 
Tentativa 01 = 0,42 m 

Tentativa 02 = 0,36 m 

Tentativa 03 = 0,38 m 

SP-06 N 9.152.175,00 m; E 656.519,00 m; F 24S; SIRGAS2000 
Tentativa 01 = 0,76 m 

Tentativa 02 = 0,68 m 

Tentativa 03 = 0,71 m 

 
 
NIVELAMENTO ALTIMÉTRICO: 

Após a demarcação dos locais de cada sondagem, foi realizado o nivelamento 

altimétrico (altitude dos furos em relação ao nível do mar) de todos os pontos através de 

aparelho GPS. A Referência de Nível (RN) se deu e fora estabelecida com cotas a partir de 

elementos como: Edificações, meios-fios, avenidas, postes de iluminação pública, rodovias, 

estradas, estradas vicinais, etc., conforme constam especificados nas planilhas de 

sondagem apresentadas no ANEXO II, assim como as coordenadas em UTM coletadas por 

GPS e as cotas das bocas dos furos de cada sondagem.  
 

Nas planilhas de sondagem apresentadas no ANEXO II encontram-se as cotas de 

cada sondagem, assim como as coordenadas em UTM coletadas por GPS. 

 
PROCESSO DE PERFURAÇÃO DO SOLO:  
 

Fora utilizado apenas o trado-concha / cavadeira manual visando escavar furos com a 

profundidade de 1,0m para realização dos ensaios de percussão. Durante a operação de 

perfuração, foram anotadas as profundidades das transições de camadas detectadas por 

exame táctil-visual e da mudança de coloração de materiais trazidos à boca do furo pelo 

trado. 
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OBSERVAÇÃO DO LENÇOL FREÁTICO:  
 

Foram realizadas determinações do nível d’água freático (quando verificado) 

conforme o método de ensaio da NBR-6484/2001. Até a profundidade alcançada nos furos 

realizados a trado, não se detectou a presença do lençol freático. Os resultados dessas 

determinações estão apresentados nos perfis de sondagem constantes no ANEXO II.  
 

 

 

 

PROFUNDIDADE DAS PERFURAÇÕES / INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA ESTUDADA:  
 

As profundidades dos furos foram estabelecidas em contrato em 8,0m (oito metros) 

e/ou alcançar camada de solo impenetrável ao SPT até essa profundidade, por furo, em 

comum acordo com o contratante, mesmo que durante a execução dos serviços tenham 

sido constatados impedimentos de quaisquer naturezas que tenham impedido a livre 

progressão da perfuração pretendida.  
 

Os ensaios foram realizados em área relativamente extensa localizada na zona rural do 

município de Afogados da Ingazeira/PE. 
 

Durante a realização dos ensaios se observou que o solo da localidade possuía 

característica geral siltoso/argiloso, e devido a presença de formações rochosas e 

concentração de pedregulhos, houve impossibilidade de se prosseguir com as 

perfurações/ensaios, impedindo, portanto, que todas as perfurações chegassem às 

profundidades inicialmente contratadas (8,0m). 
 

Na localização determinada para os furos SP-04, SP-05 e SP-06, devido a presença 

de concentração de pedregulhos e solo muito compacto, não se conseguiu efetuar a 

perfuração a trado necessária para a realização dos ensaios penetrométricos (SPT), que é 

de 1,0m segundo a NBR 6484/2001, mesmo tendo sido realizados, 03 (três) tentativas de 

perfuração se deslocando o furo em direções opostas a 2,0m de distância um do outro, 

conforme norma.  
 

Todas as profundidades atingidas e os critérios de paradas encontram-se detalhados 

nos perfis de sondagem de cada furo no ANEXO II.  
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3.2.2 ENSAIO DE PENETRAÇÃO DINÂMICA: 
 

Fora realizada utilizando o amostrador padrão, torre com roldana (tripé), sarilho e 

corda, com sistema de percussão manual e a utilização de peso padrão de 65,00kg, caindo 

de uma altura também padrão de 75cm, necessários para cravar 45cm, em três módulos de 

15cm, foram devidamente anotados em relatório de campo, os quais em seus dois primeiros 

e dois últimos golpes, somados, respectivamente, nos deram os resultados de penetração, 

inicial e final, no espaço analisado de maneira que se pôde determinar o grau de 

compacidade, para o caso de solos arenosos, e compressibilidade, para o caso de solos 

argilosos. 
 

O avanço do nível 45cm a 100,00cm, e seus pares, foram feitos sem se anotar os 

valores percussivos. 
 

Não houve ensaio de penetração dinâmica na localidade dos furos SP-04, SP-05 e 

SP-06, uma vez que nas tentativas efetuadas, não se conseguiu perfurar nenhum furo com a 

profundidade determinada pela NBR-6484/2001 para realização dos respectivos ensaios 

percussivos. 
 

 

 

 

3.2.3 AMOSTRAGEM: 

As amostras de solo colhidas foram acondicionadas em recipientes próprios 

hermeticamente fechados e foram encaminhadas para identificação táctil-visual no 

laboratório de pedologia/mecânica dos solos da empresa. As amostras ficarão 

acondicionadas e conservadas nas dependências da nossa empresa por um período mínimo 

de 60 (sessenta) dias, a partir da data deste laudo, estando às mesmas à disposição do 

interessado. Após este período, as mesmas serão descartadas.  
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3.3  RESULTADOS: 
 

3.3.1 SONDAGEM: 
 

Os perfis individuais dos furos de sondagem estão apresentados nos relatórios e 

planilhas do ANEXO II que conta com todas as informações coletadas em campo. 
 

 

 
4.0  ANEXOS: 

 

ANEXO I  - Croqui – Localização de Sondagem; 
 

ANEXO II  - Perfil de Sondagem - Relatório; 
 

ANEXO III     - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

ANEXO IV     - Registro Fotográfico. 
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ANEXO I 
 

 

 
Croqui – Localização de sondagem: 

 



SP-006 N 9.152.175,00 m; E 656.519,00 m; F 24S; SIRGAS2000; Cota -1,00 m
SP-005 N 9.152.473,00 m; E 656.639,00 m; F 24S; SIRGAS2000; Cota 2,00 m

SP-004 N 9.152.296,00 m; E 656.682,00 m; F 24S; SIRGAS2000; Cota 0,00 m
SP-003 N 9.152.532,00 m; E 656.771,00 m; F 24S; SIRGAS2000; Cota 0,00 m
SP-002 N 9.152.441,00 m; E 656.945,00 m; F 24S; SIRGAS2000; Cota 0,00 m
SP-001 N 9.152.585,00 m; E 656.897,00 m; F 24S; SIRGAS2000; Cota 0,00 m

SP-006

SP-005

SP-004

SP-003

SP-002

SP-001

RN (0,00 m)

1:4.473,66

0 50 m
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(87) 99633-4433  /  (87) 99604-9298

asptengenharia@gmail.com      www.asptengenharia.com

Escala

Página

Data

 Resp. Técnico
Paulo Tenório de Andrade

Engenheiro Civil - CREA/AL 021942849-2

Localização de Sondagem
0108/21

Cliente: MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA.
Obra: CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO
Local: SÍTIO JIQUIRI, S/N, ZONA RURAL, AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

1/1
01/11/2021
01/12/2021
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ANEXO II 
 

 

 
Perfil de sondagem – Relatório: 
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Data

 Resp. Técnico
Paulo Tenório de Andrade

Engenheiro Civil - CREA/AL 021942849-2

Sondagem de Reconhecimento a Percussão
0108/21
SP-001

Cliente: MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA.
Obra: CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO
Local: SÍTIO JIQUIRI, S/N, ZONA RURAL, AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

Coordenadas: N 9.152.585,00 m; E 656.897,00 m; F 24S; SIRGAS2000

1/1

01/12/2021

Cota da boca do furo: 0,00 m
Revestimento: 1,50 m

Ensaio de Avanço por Circulação de Água
Início 10 min 20 min 30 min

1,65 m 1,0 cm 1,0 cm 0,0 cm
Perfuração: CA-Circulação de Água TC-Trado Concha 

Compacidade/Consistência 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o) —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Muito rija(o) Dura(o) 
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 Revestimento:

 Amostrador 
Externo:
Interno:

2″
1⅜″
2½″

Altura de queda: 75 cm
Peso: 65 kgf
Escala vertical: 1:100
Sistema: Manual Nível d'água: Ausente

N
.A

. Rev. /
Perf.
(m)

C
om

pa
ci

da
de

C
on

si
st

ên
ci

a

C
ot

a 
(m

)Nº de Golpes
Penetração

(30 cm)

1ª + 2ª 2ª + 3ª

Resistência à Penetração × Profundidade
1ª + 2ª 2ª + 3ª

Prof.
(m) Classificação do Material

0,00 Silte argiloso com pedregulho, cor
marrom escura.0,80 Argila siltosa, cor marrom.1,0040 53 – – Silte argiloarenoso com pedregulho, cor
marrom, duro.1,67
Pedregulho.
LIMITE DE SONDAGEM
Obs.: O encerramento dos ensaios se
deu por impenetrabilidade ao trépano
de lavagem aos 1,67 m.
RN: Estrada de Acesso (N 9.152.493,00
m; E 656.893,00 m; F 24S;
SIRGAS2000; Cota 0,00 m)
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Data

 Resp. Técnico
Paulo Tenório de Andrade

Engenheiro Civil - CREA/AL 021942849-2

Sondagem de Reconhecimento a Percussão
0108/21
SP-002

Cliente: MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA.
Obra: CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO
Local: SÍTIO JIQUIRI, S/N, ZONA RURAL, AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

Coordenadas: N 9.152.441,00 m; E 656.945,00 m; F 24S; SIRGAS2000

1/1

30/11/2021

Cota da boca do furo: 0,00 m
Revestimento: 1,50 m

Ensaio de Avanço por Circulação de Água
Início 10 min 20 min 30 min

6,68 m 2,0 cm 2,0 cm 0,0 cm
Perfuração: CA-Circulação de Água TC-Trado Concha 

Compacidade/Consistência 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o) —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Muito rija(o) Dura(o) 
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 Revestimento:

 Amostrador 
Externo:
Interno:

2″
1⅜″
2½″

Altura de queda: 75 cm
Peso: 65 kgf
Escala vertical: 1:100
Sistema: Manual Nível d'água: Ausente

N
.A

. Rev. /
Perf.
(m)

C
om

pa
ci

da
de

C
on

si
st

ên
ci

a

C
ot

a 
(m

)Nº de Golpes
Penetração

(30 cm)

1ª + 2ª 2ª + 3ª

Resistência à Penetração × Profundidade
1ª + 2ª 2ª + 3ª

Prof.
(m) Classificação do Material

0,00 Silte argiloso com pedregulho, cor
marrom.0,50
Argila siltosa, cor marrom, rija.

16 19 4

2,00
14 18 4

Argila, cor variegada (branca e
amarela), de rija a muito rija.

18 23 5

4,00
21 25 5

Argila com pedregulho, cor variegada
(branca e verde), muito rija.

19 24 5

6,00
26 30 – –

Argila com pedregulho, cor Verde, muito
rija.6,68
Pedregulho.
Impenetrável ao trépano de lavagem.

6,72

LIMITE DE SONDAGEM
Obs.: O encerramento dos ensaios se
deu por impenetrabilidade ao trépano
de lavagem aos 6,72.
RN: Estrada de Acesso (N 9.152.493,00
m; E 656.893,00 m; F 24S;
SIRGAS2000; Cota 0,00 m)
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Data

 Resp. Técnico
Paulo Tenório de Andrade

Engenheiro Civil - CREA/AL 021942849-2

Sondagem de Reconhecimento a Percussão
0108/21
SP-003

Cliente: MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA.
Obra: CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO
Local: SÍTIO JIQUIRI, S/N, ZONA RURAL, AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

Coordenadas: N 9.152.532,00 m; E 656.771,00 m; F 24S; SIRGAS2000

1/1

01/11/2021

Cota da boca do furo: 0,00 m
Revestimento: 1,50 m

Ensaio de Avanço por Circulação de Água
Início 10 min 20 min 30 min

3,81 m 2,0 cm 2,0 cm 1,0 cm
Perfuração: CA-Circulação de Água TC-Trado Concha 

Compacidade/Consistência 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o) —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Muito rija(o) Dura(o) 
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 Revestimento:

 Amostrador 
Externo:
Interno:

2″
1⅜″
2½″

Altura de queda: 75 cm
Peso: 65 kgf
Escala vertical: 1:100
Sistema: Manual Nível d'água: Ausente

N
.A

. Rev. /
Perf.
(m)

C
om

pa
ci

da
de

C
on

si
st
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a

C
ot

a 
(m

)Nº de Golpes
Penetração

(30 cm)

1ª + 2ª 2ª + 3ª

Resistência à Penetração × Profundidade
1ª + 2ª 2ª + 3ª

Prof.
(m) Classificação do Material

0,00 Silte argiloso, cor marrom escura.
0,50 Argila siltosa, cor marrom.
1,00

12 14 – –
Argila, cor variegada (branca e verde),
de rija a dura.

13 15 – –

31 36 – –
3,86 Argila, cor variegada (branca e verde),

dura.
LIMITE DE SONDAGEM
Obs.: O encerramento do ensaio se deu
por impenetrabilidade ao trépano de
lavagem aos 3,86 m.
RN: Estrada de Acesso (N 9.152.493,00
m; E 656.893,00 m; F 24S;
SIRGAS2000; Cota 0,00 m)
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 Resp. Técnico
Paulo Tenório de Andrade

Engenheiro Civil - CREA/AL 021942849-2

Sondagem de Reconhecimento a Percussão
0108/21
SP-004

Cliente: MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA.
Obra: CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO
Local: SÍTIO JIQUIRI, S/N, ZONA RURAL, AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

Coordenadas: N 9.152.296,00 m; E 656.682,00 m; F 24S; SIRGAS2000

1/1

30/11/2021

Cota da boca do furo: 0,00 m
Revestimento: 0,00 m

Ensaio de Avanço por Circulação de Água
Início 10 min 20 min 30 min

– – – –
Perfuração: TC-Trado Concha 

Compacidade/Consistência 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o) —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Muito rija(o) Dura(o) 
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 Revestimento:

 Amostrador 
Externo:
Interno:

2″
1⅜″
2½″

Altura de queda: 75 cm
Peso: 65 kgf
Escala vertical: 1:100
Sistema: Manual Nível d'água: Ausente

N
.A

. Rev. /
Perf.
(m)

C
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de

C
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C
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a 
(m

)Nº de Golpes
Penetração

(30 cm)

1ª + 2ª 2ª + 3ª

Resistência à Penetração × Profundidade
1ª + 2ª 2ª + 3ª

Prof.
(m) Classificação do Material

0,00 Silte argiloso com pedregulho, cor
marrom clara.

0,87 Pedregulho.
LIMITE DE SONDAGEM
Obs.: Não houve ensaio penetrométrico
em razão de não ter conseguido
perfurar a profundidade mínima para
sua realização (1,0 m), devido a
presença de pedregulho. Mesmo tendo
sido efetuadas 03 (três) tentativas
deslocando o furo em direções opostas,
a saber:

Tentativa 01 = 0,87 m
Tentativa 02 = 0,83 m.
Tentativa 03 = 0,80 m.
RN: Estrada de Acesso (N 9.152.493,00
m; E 656.893,00 m; F 24S;
SIRGAS2000; Cota 0,00 m)
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 Resp. Técnico
Paulo Tenório de Andrade

Engenheiro Civil - CREA/AL 021942849-2

Sondagem de Reconhecimento a Percussão
0108/21
SP-005

Cliente: MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA.
Obra: CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO
Local: SÍTIO JIQUIRI, S/N, ZONA RURAL, AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

Coordenadas: N 9.152.473,00 m; E 656.639,00 m; F 24S; SIRGAS2000

1/1

30/11/2021

Cota da boca do furo: 2,00 m
Revestimento: 0,00 m

Ensaio de Avanço por Circulação de Água
Início 10 min 20 min 30 min

– – – –
Perfuração: TC-Trado Concha 

Compacidade/Consistência 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o) —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Muito rija(o) Dura(o) 
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 Revestimento:

 Amostrador 
Externo:
Interno:

2″
1⅜″
2½″

Altura de queda: 75 cm
Peso: 65 kgf
Escala vertical: 1:100
Sistema: Manual Nível d'água: Ausente

N
.A

. Rev. /
Perf.
(m)

C
om

pa
ci
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de

C
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C
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a 
(m

)Nº de Golpes
Penetração

(30 cm)

1ª + 2ª 2ª + 3ª

Resistência à Penetração × Profundidade
1ª + 2ª 2ª + 3ª

Prof.
(m) Classificação do Material

0,00 Silte argiloso com pedregulho, cor
marrom escura.

0,33

Silte argiloso com pedregulho, cor
variegada (branco e amarelo).

0,42

Pedregulho.
LIMITE DE SONDAGEM
Obs.: Não houve ensaio penetrométrico
em razão de não ter conseguido
perfurar a profundidade mínima para
sua realização (1,0 m), devido a
presença de pedregulho. Mesmo tendo
sido efetuadas 03 (três) tentativas
deslocando o furo em direções opostas,
a saber:

Tentativa 01 = 0,42 m
Tentativa 02 = 0,36 m.
Tentativa 03 = 0,38 m.
RN: Estrada de Acesso (N 9.152.493,00
m; E 656.893,00 m; F 24S;
SIRGAS2000; Cota 0,00 m)
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 Resp. Técnico
Paulo Tenório de Andrade

Engenheiro Civil - CREA/AL 021942849-2

Sondagem de Reconhecimento a Percussão
0108/21
SP-006

Cliente: MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA.
Obra: CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO
Local: SÍTIO JIQUIRI, S/N, ZONA RURAL, AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE

Coordenadas: N 9.152.175,00 m; E 656.519,00 m; F 24S; SIRGAS2000

1/1

30/11/2021

Cota da boca do furo: -1,00 m
Revestimento: 0,00 m

Ensaio de Avanço por Circulação de Água
Início 10 min 20 min 30 min

– – – –
Perfuração: TC-Trado Concha 

Compacidade/Consistência 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa(o) Pouco compacta(o) Medianamente compacta(o) Compacta(o) Muito compacta(o) —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média(o) Rija(o) Muito rija(o) Dura(o) 
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 Revestimento:

 Amostrador 
Externo:
Interno:

2″
1⅜″
2½″

Altura de queda: 75 cm
Peso: 65 kgf
Escala vertical: 1:100
Sistema: Manual Nível d'água: Ausente

N
.A

. Rev. /
Perf.
(m)

C
om

pa
ci

da
de

C
on

si
st

ên
ci

a

C
ot

a 
(m

)Nº de Golpes
Penetração

(30 cm)

1ª + 2ª 2ª + 3ª

Resistência à Penetração × Profundidade
1ª + 2ª 2ª + 3ª

Prof.
(m) Classificação do Material

0,00 Silte argiloso, cor marrom escura.
0,48 Silte argiloso, cor marrom clara.0,76

Silte argiloso, cor marrom clara.
LIMITE DE SONDAGEM
Obs.: Não houve ensaio penetrométrico
em razão de não ter conseguido
perfurar a profundidade mínima para
sua realização (1,0 m), devido a
presença de solo muito compacto.
Mesmo tendo sido efetuadas 03 (três)
tentativas deslocando o furo em
direções opostas, a saber:

Tentativa 01 = 0,76 m
Tentativa 02 = 0,68 m.
Tentativa 03 = 0,71 m.
RN: Estrada de Acesso (N 9.152.493,00
m; E 656.893,00 m; F 24S;
SIRGAS2000; Cota 0,00 m)
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ANEXO III 
 

 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: 
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UVWXYZ[\]Ẑ_̀̀_ZabYcPQdPQePSBO�fSgSN hijck	�lm	nml	

hop_̀W]Zc�P�lm	nml	��P
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ANEXO IV 
 

 

 
Registro Fotográfico: 
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SP-01 – Localização: 
 
 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.585,00 m; E 656.897,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP-02 - Localização: 
 

 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.441,00 m; E 656.945,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 
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SP-03 – Localização: 
 
 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.532,00 m; E 656.771,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP-04 - Localização: 
 

 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.296,00 m; E 656.682,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 
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SP-05 – Localização: 
 
 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.473,00 m; E 656.639,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP-06 - Localização: 
 

 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.175,00 m; E 656.519,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 
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IMAGENS DIVERSAS DOS ENSAIOS: 
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DETALHES: 

Algumas amostras de solos retidas no amostrador durante os ensaios à percussão (SPT).  
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DETALHES: 

Algumas amostras de solos retidas no bico do amostrador durante os ensaios à percussão (SPT).  
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DETALHES: 
1) Imagem de pedregulhos e grumos de solo/argila retidos na peneira durante o processo de perfuração 

de solo por circulação d´água; 

 

2) Imagens de solo com concentração de pedregulhos durante a escavação por trado. 
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DETALHES: 

Imagens de alguns furos de trado executados no terreno, onde não se conseguiu a 

profundidade mínima para realização dos ensaios à percussão (SPT). Onde é possível se 

visualizar rocha/pedregulhos nos fundos dos furos. 
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DETALHES: 

Imagens do solo da localidade, com vegetação alta, contendo afloramentos rochosos, 

concentração de pedras, seixos e pedregulhos. 
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LAUDO TÉCNICO DE ENSAIO 



  

 

 

 
 

LAUDO TÉCNICO DE ENSAIO Nº012/2021 
 
 

        
Ensaio para estimar capacidade de percolação do solo - NBR 13969/97 

 
 

 
 
 

INTERESSADO:  MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA. 

 

 

OBRA:   Construção de um aterro sanitário. 

 

 

ENDEREÇO:   Sítio Jiquiri, s/n – Zona Rural - Afogados da Ingazeira/PE.  
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Garanhuns, 06 de dezembro de 2021. 
 

A  
MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA. 

Rua Martinho Lopes da Silva, 260 – Fátima - CEP: 56.780-000 – Tabira/PE. 

 

Prezados Senhores:  

 

 
Atendendo a solicitação de V.Sas., estamos apresentando os resultados do           

ensaio para estimar a capacidade de percolação do solo (k), realizados em terreno 

localizado no município de Afogados da Ingazeira/PE. 
 

 

No ensaio fora utilizando o método da cava vertical utilizando trado, nos moldes 

determinados pela NBR 13969/1997 (Anexo A). 

 

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor, para os 

esclarecimentos que se façam necessários e subscrevemo-nos,  
 

 

 

Atenciosamente, 
 

__________________________________________________________ 

ASPT Engenharia, Geotecnia e Serviços Técnicos Ltda. 
CNPJ 23.947.404/0001-92 

Paulo Tenório de Andrade 
Engenheiro Civil 

CREA-AL 021942849-2 
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APRESENTAÇÃO: 
 

O presente laudo técnico faz parte das atividades de ensaio para estimar a 

capacidade de percolação do solo (k) realizada nos dias 30 de novembro e 01 e 02 de 

dezembro de 2021, pela empresa ASPT Engenharia, Geotecnia e Serviços Técnicos 

Ltda., inscrita no CNPJ 23.947.404/0001-92 com sede na Praça Dom Pedro II, 19 – Boa 

Vista –   CEP: 55.293-970 no município de Garanhuns – PE 

 

A área de estudo fora um terreno no Sítio Jiquiri localizado na zona rural do município 

de Afogados da Ingazeira/PE., destinada as obras de construção de um aterro sanitário. 
 

Os ensaios de percolação foram conduzidos com base nos procedimentos 

determinados pelas normas especificadas constantes no item 2.0 do presente relatório.  
 
 

 A contratação dos serviços objeto deste relatório fora realizada pela empresa           

MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNJ nº 17.368.998/0001-84, com 

sede na Rua Martinho Lopes da Silva, 260 – Fátima - CEP: 56.780-000 – Tabira/PE. 
 

 

Os serviços foram contratados de acordo com a nossa Proposta Comercial           

PC-278/2021 datada de 28 de novembro de 2021. 

 

1.0  DA LOCALIZAÇÃO E PROFUNDIDADES DAS CAVAS: 
 

Foram realizados um total de 04 (quatro) ensaios, as cavas verticais foram 

realizadas em 03 (três) pontos, nas localizações dos furos SP-01, SP-02, SP-04 e SP-06, 

conforme determinado pela empresa contratante. As cavas foram dispostas em forma 

triangular utilizando como centro os respectivos pontos de sondagem, com as seguintes 

distancias médias de uma cava para outra:  SP-01 (6,0m), SP-02 (9,0m), SP-04 (5,0m) e 

SP-06 (10,00m), como o solo da área apresentou características semelhantes, possibilitou 

se realizar um cálculo considerando um valor médio da taxa de percolação de uma área 

com 03 (três) cavas, como define a NBR.  
 

As cavas tiveram as seguintes profundidades médias SP-01 (0,86m), SP-02 (0,95m), 

SP-04 (0,83m) e SP-06 (0,74m), uma vez que devido a presença de concentração de 

pedregulhos / solo muito compacto, não fora possível avançar na perfuração com o trado, o 

que impediu o aprofundamento das referidas cavas. 
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Os pontos das cavas foram localizados através de aparelho GPS, nas coordenadas 

geográficas (UTM), abaixo especificadas.  
 
 

Coordenadas geográficas (UTM): 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ENSAIO 01: 

CAVAS: COORDENADAS: PROFUNDIDADE: 

01 N 9.152.581,00 m; E 656.897,00 m; F 24S; SIRGAS2000 1,25 

02 N 9.152.585,00 m; E 656.902,00 m; F 24S; SIRGAS2000 0,76 

03 N 9.152.588,00 m; E 656.896,00 m; F 24S; SIRGAS2000 0,58 

ENSAIO 02: 

CAVAS: COORDENADAS: PROFUNDIDADE: 

01 N 9.152.435,00 m; E 656.938,00 m; F 24S; SIRGAS2000 1,15 

02 N 9.152.436,00 m; E 656.950,00 m; F 24S; SIRGAS2000 0,90 

03 N 9.152.444,00 m; E 656.951,00 m; F 24S; SIRGAS2000 0,82 

ENSAIO 04: 

CAVAS: COORDENADAS: PROFUNDIDADE: 

01 N 9.152.291,00 m; E 656.684,00 m; F 24S; SIRGAS2000 0,83 

02 N 9.152.295,00 m; E 656.687,00 m; F 24S; SIRGAS2000 0,87 

03 N 9.152.298,00 m; E 656.682,00 m; F 24S; SIRGAS2000 0,79 

ENSAIO 06: 

CAVAS: COORDENADAS: PROFUNDIDADE: 

01 N 9.152.177,00 m; E 656.519,00 m; F 24S; SIRGAS2000 0,76 

02 N 9.152.186,00 m; E 656.527,00 m; F 24S; SIRGAS2000 0,72 

03 N 9.152.186,00 m; E 656.515,00 m; F 24S; SIRGAS2000 0,74 
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2.0  DOS MÉTODOS E NORMAS UTILIZADOS: 

Os procedimentos adotados durante a realização dos ensaios para estimar a 

capacidade de percolação do solo (K), procuraram seguir ao máximo o método de ensaio 

determinados nas seguintes normas técnicas: 
 

 NBR 13969/1997 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.  

 

Anexo A- Procedimento para estimar a capacidade de percolação do solo (K). 
 

 NBR 7229/1993 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques 
sépticos. 

 
 
 

3.0  DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NO ENSAIO: 
 

Além das ferramentas utilizadas para a abertura das cavas, também foram utilizados 

alguns instrumentos durante a realização do ensaio, a saber: 

 

1. Relógio; 

2. Cronômetro;  

3. Régua;  

4. Trado com diâmetro de 150mm 

5. Dispositivo para medição do nível d’água na cava; 

6. GPS (Sistema de Posicionamento Global);  

7. Água em abundância. 
 

 
4.0  DA REALIZAÇÃO DO ENSAIO - METODOLOGIA: 

 

Para realização do ensaio fora utilizada o método da cava vertical, com os seguintes 

procedimentos: 
 

4.1 Para cada ensaio foram escolhidos previamente 03 (três) pontos no terreno, nos locais 

determinados pelo contratante; 

 

4.2 Utilizando um trado de diâmetro de 150mm foram realizadas 03 (três) cavas verticais nos 

locais determinados previamente, cujas profundidades médias geral fora de 0,84m, uma 

vez que compactação do solo e presença de pedregulhos impediu o aprofundamento das 

cavas; 
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4.3 Limpou-se o fundo e os lados de cada cava, foram retirados os materiais soltos, em 

seguida fora coberto os seus fundos com uma camada de aproximadamente 0,05m (5cm) 

de brita; 
 

4.4 Fora procedida a saturação do solo, mantendo-se todas as cavas com água até a 

profundidade de 0,30m (30cm) do fundo, e mantendo-se a esta altura durante pelo menos 

4h, completando com água na medida em que desce o nível. Este período fora prolongado 

para 12h ou mais em solo argiloso (*) 
 

(*) Neste caso, uma vez que a água inicialmente colocada não infiltrou no solo dentro de 10 
min, se prosseguiu com a saturação preliminar e o ensaio se deu apenas 12h (doze horas) 
após, conforme o método previsto na norma e constante nos itens 4.5 e 4.6. 

 
 

4.5 Quando se tratou de solo argiloso, efetuou-se o enchimento novamente das cavas com 

água acima da brita até a altura de 0,15m (15cm) e imediatamente após o enchimento, 

utilizando um cronômetro, determinou-se o abaixamento do nível d’água na cava a cada   

30 min (queda do nível) e, após cada determinação, fora colocado mais água para retornar 

ao nível de 0,15m (15cm); 
 

4.6 Quando se tratou de solo argiloso, o ensaio prosseguiu até que se obtivesse uma 

diferença de rebaixamento dos níveis entre as duas determinações sucessivas, inferior a 

0,015m (1,5mm), em pelo menos três medições necessariamente; 
 

4.7 Quando se tratou de solo arenoso, em que a água colocada se infiltrou no período inferior 

a 30 min, o intervalo entre as leituras fora reduzido para 10 min, durante o período 1h; 

assim sendo, nesse caso, o valor da queda utilizado fora aquele da última leitura; 
 

 

 
5.0  DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS: 

 

 O solo da área onde se efetuou as cavas de infiltração possuía características de 

solo argiloso e durante o processo de perfuração até as profundidades atingidas não se 

atingiu o lençol freático (furo seco). 
 

 Como até as profundidades realizadas nos furos, onde se deu o ensaio, não se 

encontrou solos de características muito distintas, não houve a necessidade de se 

considerar nesse caso a infiltração por camadas, já que é apenas um tipo de solo 

predominante até a profundidade realizada. 
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ENSAIO 01: 
 

CAVAS: PROFUNDIDADES (m): TIPO DE SOLO: 

 

01 

0,00 Silte argiloso, cor marrom escuro. 

0,80 Argila siltosa, cor marrom. 

1,25 Argila siltosa com pedregulho, cor marrom (compacto). 

 

02: 

0,00 Silte argiloso, cor marrom escuro. 

0,38 Silte argiloso, cor marrom. 

0,76 Silte argiloso com pedregulho, cor marrom claro (compacto). 

 

03: 

0,00 Silte argiloso com pedregulho, cor marrom claro. 

0,58 Silte argiloso com pedregulho, cor marrom claro (compacto). 

- - 

 

 

 

ENSAIO 02: 
 

CAVAS: PROFUNDIDADES (m): TIPO DE SOLO: 

 

01 

0,00 Argila siltosa com pedregulho, cor marrom 

0,30 Argila siltosa, cor marrom claro 

1,15 Argila siltosa com pedregulho, cor marrom claro (compacto). 

 

02: 

0,00 Argila siltosa com pedregulho, cor marrom 

0,42 Argila siltosa, cor marrom claro 

0,90 Argila siltosa com pedregulho, cor marrom claro (compacto). 

 

03: 

0,00 Argila siltosa com pedregulho, cor marrom 

0,38 Argila siltosa, cor marrom claro 

0,82 Argila siltosa com pedregulho, cor marrom claro (compacto). 

 

 

ENSAIO 04: 
 

CAVAS: PROFUNDIDADES (m): TIPO DE SOLO: 

 

01 

0,00 Silte argiloso, cor marrom claro. 

0,83 Pedregulhos 

- - 

 

02: 

0,00 Silte argiloso, cor marrom claro. 

0,87 Pedregulhos 

- - 

 

03: 

0,00 Silte argiloso, cor marrom claro. 

0,79 Pedregulhos 

- - 
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ENSAIO 06: 
 

CAVAS: PROFUNDIDADES (m): TIPO DE SOLO: 

 

01 

0,00 Silte argiloso, cor marrom escuro. 

0,48 Silte argiloso, cor marrom claro. 

0,76 Silte argiloso, cor marrom claro (compacto). 

 

02: 

0,00 Silte argiloso, cor marrom escuro. 

0,39 Silte argiloso, cor marrom claro. 

0,72 Silte argiloso, cor marrom claro (compacto). 

 

03: 

0,00 Silte argiloso, cor marrom escuro. 

0,42 Silte argiloso, cor marrom claro. 

0,74 Silte argiloso, cor marrom claro (compacto). 

 

 

  Houve a necessidade de se realizar a saturação preliminar das cavas, já que na 

etapa inicial fora observado que os 0,30m de água colocada inicialmente nas cavas, não 

haviam se infiltrado completamente no solo do período de 10 minutos. 
 

  Seguindo as determinações definidas na norma, iniciaram-se as medições, e como o 

solo estudado possuía características de solo argiloso a observação do abaixamento do 

nível d’água nas cavas se deu a cada 30 (trinta) minutos. O ensaio prosseguiu até se 

obtivesse uma diferença de rebaixamento dos níveis entre as duas determinações 

sucessivas, inferior a 0,015m (15mm), em pelo menos três medições. Assim sendo, 

determinou-se a taxa de percolação para cada cava escavada, a partir dos valores 

apurados, dividindo-se o intervalo de tempo entre determinações pelo rebaixamento lido 

na última determinação. Os resultados obtidos (intervalos e rebaixamento de nível) no 

ensaio se encontram na TABELA 01. 
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TABELA 01: INTERVALOS DE LEITURAS E REBAIXAMENTO DOS NÍVEIS DAS CAVAS: 

 

 

 

TABELA 02 – RESULTADO GERAL DOS ENSAIOS: 
 

MEDIDAS: CAVAS: 
F-01: F-02: F-03: 

TEMPO DE INFILTRAÇÃO (min) 30 30 30 
QUEDA DE NÍVEL (m) 0,002 0,008 0,081 
 

TAXA DE PERCOLAÇÃO (min/m) 
 

15.000,00000 3.750,00000 370,37037 

 

Taxa de percolação da área – Valor médio (min/m) 6.373,4566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAIO 01: 

CAVA 01: CAVA 02: CAVA 03: 

TEMPO: 
(intervalos de 30 min) 

 
REBAIXAMENTO DE 

NÍVEL (m): 
 

TEMPO: 
(intervalos de 30 min) 

 
REBAIXAMENTO 

DE NÍVEL (m): 
 

TEMPO: 
(intervalos de 30 min) 

 
REBAIXAMENTO 

DE NÍVEL (m): 
 

Tempo 01 0,003 Tempo 01 0,011 Tempo 01 0,106 

Tempo 02 0,002 Tempo 02 0,010 Tempo 02 0,098 

Tempo 03 0,002 Tempo 03 0,008 Tempo 03 0,092 

Tempo 04 0,002 Tempo 04 0,008 Tempo 04 0,088 

    Tempo 05 0,085 

    Tempo 06 0,081 
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TABELA 02 – RESULTADO GERAL DOS ENSAIOS: 
 

MEDIDAS: CAVAS: 
F-01: F-02: F-03: 

TEMPO DE INFILTRAÇÃO (min) 30 30 30 
QUEDA DE NÍVEL (m) 0,006 0,003 0,06 
 

TAXA DE PERCOLAÇÃO (min/m) 
 

5.000,0000 10.000,0000 5.000,0000 

 

Taxa de percolação da área – Valor médio (min/m) 6.666,6666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAIO 02: 

CAVA 01: CAVA 02: CAVA 03: 

TEMPO: 
(intervalos de 30 min) 

 
REBAIXAMENTO DE 

NÍVEL (m): 
 

TEMPO: 
(intervalos de 30 min) 

 
REBAIXAMENTO 

DE NÍVEL (m): 
 

TEMPO: 
(intervalos de 30 min) 

 
REBAIXAMENTO 

DE NÍVEL (m): 
 

Tempo 01 0,007 Tempo 01 0,005 Tempo 01 0,012 

Tempo 02 0,007 Tempo 02 0,004 Tempo 02 0,005 

Tempo 03 0,007 Tempo 03 0,004 Tempo 03 0,006 

Tempo 04 0,006 Tempo 04 0,003 Tempo 04 0,006 
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TABELA 02 – RESULTADO GERAL DOS ENSAIOS: 
 

MEDIDAS: CAVAS: 
F-01: F-02: F-03: 

TEMPO DE INFILTRAÇÃO (min) 30 30 30 
QUEDA DE NÍVEL (m) 0,012 0,007 0,013 
 

TAXA DE PERCOLAÇÃO (min/m) 
 

2.500,0000 4.285,7142 2.307,6923 

 

Taxa de percolação da área – Valor médio (min/m) 3.031,1355 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAIO 04: 

CAVA 01: CAVA 02: CAVA 03: 

TEMPO: 
(intervalos de 30 min) 

 
REBAIXAMENTO DE 

NÍVEL (m): 
 

TEMPO: 
(intervalos de 30 min) 

 
REBAIXAMENTO 

DE NÍVEL (m): 
 

TEMPO: 
(intervalos de 30 min) 

 
REBAIXAMENTO 

DE NÍVEL (m): 
 

Tempo 01 0,024 Tempo 01 0,018 Tempo 01 0,033 

Tempo 02 0,021 Tempo 02 0,017 Tempo 02 0,032 

Tempo 03 0,018 Tempo 03 0,015 Tempo 03 0,030 

Tempo 04 0,016 Tempo 04 0,013 Tempo 04 0,027 

Tempo 05 0,014 Tempo 05 0,013 Tempo 05 0,022 

Tempo 06 0,014 Tempo 06 0,011 Tempo 06 0,020 

Tempo 07 0,014 Tempo 07 0,009 Tempo 07 0,017 

Tempo 08 0,012 Tempo 08 0,008 Tempo 08 0,015 

Tempo 09 0,012 Tempo 09 0,007 Tempo 09 0,014 

    Tempo 10 0,014 

    Tempo 11 0,013 
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TABELA 02 – RESULTADO GERAL DOS ENSAIOS: 
 

MEDIDAS: CAVAS: 
F-01: F-02: F-03: 

TEMPO DE INFILTRAÇÃO (min) 30 30 30 
QUEDA DE NÍVEL (m) 0,010 0,013 0,013 
 

TAXA DE PERCOLAÇÃO (min/m) 
 

3.000,0000 2.307,6923 2.307,6923 

 

Taxa de percolação da área – Valor médio (min/m) 2.538,4615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAIO 06: 

CAVA 01: CAVA 02: CAVA 03: 

TEMPO: 
(intervalos de 30 min) 

 
REBAIXAMENTO DE 

NÍVEL (m): 
 

TEMPO: 
(intervalos de 30 min) 

 
REBAIXAMENTO 

DE NÍVEL (m): 
 

TEMPO: 
(intervalos de 30 min) 

 
REBAIXAMENTO 

DE NÍVEL (m): 
 

Tempo 01 0,018 Tempo 01 0,026 Tempo 01 0,027 

Tempo 02 0,016 Tempo 02 0,022 Tempo 02 0,023 

Tempo 03 0,013 Tempo 03 0,018 Tempo 03 0,021 

Tempo 04 0,011 Tempo 04 0,016 Tempo 04 0,020 

Tempo 05 0,011 Tempo 05 0,014 Tempo 05 0,018 

Tempo 06 0,011 Tempo 06 0,013 Tempo 06 0,016 

Tempo 07 0,010 Tempo 07 0,013 Tempo 07 0,014 

Tempo 08 0,010 Tempo 08 0,013 Tempo 08 0,014 

    Tempo 09 0,013 
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5.1 A taxa de percolação do solo fora calculada utilizando a taxa de percolação para cada 

cava escavada, a partir dos valores apurados, dividindo-se o intervalo de tempo entre 

determinações pelo rebaixamento lido na última determinação (min/m). O valor médio 

da taxa de percolação da área fora obtido calculando-se a média aritmética dos valores 

das cavas constantes na TABELA 02; 
 

5.2 O valor real a ser utilizado no cálculo da área necessária da vala de infiltração deve 

ser o especificado na TABELA A.1.  Obtém-se o valor da área total necessária para área 

de infiltração dividindo-se o volume total diário estimado de esgoto (m3/dia) pela taxa 

máxima de aplicação diária. 
 

5.3 Obtém-se o valor da área total necessária para área de infiltração dividindo-se o volume 

total diário estimado de esgoto (m3/dia) pela taxa máxima de aplicação diária constante 

na TABELA A.1; 
 

5.4 Para SUMIDOUROS: Como Sumidouro é uma unidade de infiltração vertical, que 

atravessa frequentemente algumas camadas de solos com características distintas. Neste 

caso, o ensaio para estimar a capacidade de infiltração no solo deve ser feito por camada 

(desde que estas camadas sejam consideradas áreas infiltrativas no sumidouro, ou seja, 

abaixo da tubulação de entrada do esgoto). 
 

O valor final da taxa de percolação deve ser obtido fazendo a média ponderada destes 

valores. 
 

NOTA: Quando é feito ensaio sobre várias camadas, o resultado de cada cava 

é obtido como segue: 

 

Onde: Ki e Hi são, respectivamente, as taxas e alturas das camadas 

onde foram realizados os ensaios. 
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TABELA A.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 ANEXOS: 
 

ANEXO I  Croqui – Localização das cavas; 

ANEXO II  Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

ANEXO III Registro Fotográfico. 
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ANEXO I 
 

 

 
Croqui – Localização das cavas: 
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ENSAIO: 012/2021 

DATA: 30/11 a 02/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE: 
 

MORAIS E CORDEIRO SERVIÇOS LTDA. 
 

OBRA: 
 

Construção de um aterro sanitário. 
 

LOCAL: 
 

Sítio Jiquiri, s/n – Zona Rural - Afogados da Ingazeira/PE.  
 

ENSAIO 01: 
 

CAVA 01 
 

N 9.152.581,00 m; E 656.897,00 m; F 24S; SIRGAS2000 

 

CAVA 02 
 

N 9.152.585,00 m; E 656.902,00 m; F 24S; SIRGAS2000 
 

CAVA 03 
 

N 9.152.588,00 m; E 656.896,00 m; F 24S; SIRGAS2000 

ENSAIO 02: 
 

CAVA 01 
 

N 9.152.435,00 m; E 656.938,00 m; F 24S; SIRGAS2000 
 

CAVA 02 
 

N 9.152.436,00 m; E 656.950,00 m; F 24S; SIRGAS2000 
 

CAVA 03 
 

N 9.152.444,00 m; E 656.951,00 m; F 24S; SIRGAS2000 
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ENSAIO 04: 
 

CAVA 01 
 

N 9.152.291,00 m; E 656.684,00 m; F 24S; SIRGAS2000 
 

CAVA 02 
 

N 9.152.295,00 m; E 656.687,00 m; F 24S; SIRGAS2000 
 

CAVA 03 
 

N 9.152.298,00 m; E 656.682,00 m; F 24S; SIRGAS2000 

ENSAIO 06: 
 

CAVA 01 
 

N 9.152.177,00 m; E 656.519,00 m; F 24S; SIRGAS2000 
 

CAVA 02 
 

N 9.152.186,00 m; E 656.527,00 m; F 24S; SIRGAS2000 
 

CAVA 03 
 

N 9.152.186,00 m; E 656.515,00 m; F 24S; SIRGAS2000 
 

 
 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Paulo Tenório de Andrade 
Engenheiro Civil 

CREA-AL 021942849-2 
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ANEXO II 
 

 

 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: 
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ANEXO III 
 

 

 
Registro Fotográfico: 
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ENSAIO 01: 
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Cava-01 – Localização: 
 

 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.581,00 m; E 656.897,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 

 

 



 

ASPT Engenharia, Geotecnia e Serviços Técnicos Ltda.  
CNPJ: 23.947.404/0001-92 

SEDE / LABORATÓRIOS: Praça Dom Pedro II, 19 – Boa Vista – CEP: 55.293-970 - Garanhuns – PE. 

FONES: (87) 99633-4433 / (87) 99604-9298                                    E-Mail: asptengenharia@gmail.com                                 WEBSITE: www.asptengenharia.com 

 

 

Cava-02 – Localização: 
 

 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.585,00 m; E 656.902,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 
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Cava-03 – Localização: 
 

 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.588,00 m; E 656.896,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 
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(Coordenadas (UTM): N 9.152.435,00 m; E 656.938,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 
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Cava-02 – Localização: 
 

 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.436,00 m; E 656.950,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 
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Cava-03 – Localização: 
 

 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.444,00 m; E 656.951,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 
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(Coordenadas (UTM): N 9.152.295,00 m; E 656.687,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 
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Cava-02 – Localização: 
 

 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.186,00 m; E 656.527,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 

 

 

 



 

ASPT Engenharia, Geotecnia e Serviços Técnicos Ltda.  
CNPJ: 23.947.404/0001-92 

SEDE / LABORATÓRIOS: Praça Dom Pedro II, 19 – Boa Vista – CEP: 55.293-970 - Garanhuns – PE. 

FONES: (87) 99633-4433 / (87) 99604-9298                                    E-Mail: asptengenharia@gmail.com                                 WEBSITE: www.asptengenharia.com 

 

Cava-03 – Localização: 
 

 

(Coordenadas (UTM): N 9.152.186,00 m; E 656.515,00 m; F 24S; SIRGAS2000) 

 

 



 

ASPT Engenharia, Geotecnia e Serviços Técnicos Ltda.  
CNPJ: 23.947.404/0001-92 

SEDE / LABORATÓRIOS: Praça Dom Pedro II, 19 – Boa Vista – CEP: 55.293-970 - Garanhuns – PE. 

FONES: (87) 99633-4433 / (87) 99604-9298                                    E-Mail: asptengenharia@gmail.com                                 WEBSITE: www.asptengenharia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGENS DIVERSAS DO ENSAIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASPT Engenharia, Geotecnia e Serviços Técnicos Ltda.  
CNPJ: 23.947.404/0001-92 

SEDE / LABORATÓRIOS: Praça Dom Pedro II, 19 – Boa Vista – CEP: 55.293-970 - Garanhuns – PE. 

FONES: (87) 99633-4433 / (87) 99604-9298                                    E-Mail: asptengenharia@gmail.com                                 WEBSITE: www.asptengenharia.com 

 

 

 

 



Data de Publicação: 15/12/2021 16:22

Identificação do Cliente

Cliente: Engea consultores ltda CNPJ/CPF: 04.872.480/0001-31

Endereço: R. Guimarães Peixoto N°75 - Casa Amarela - Recife - Pernambuco - CEP: 52.051-200 - Brazil

Dados da Amostra

Identificação da Amostra: Água Superficial ( Açude ) - Ponto 02 - 6386-1/2021.0

Tipo de Amostra: Água

Data da Coleta: 25/11/2021 10:00 Data do Recebimento: 25/11/2021 15:30

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Resultados

Físico Químico

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Nitrogênio Amoniacal < 0,10 mg/L 0,10 - SMEWW - 4500 F / NBR 10560 26/11/2021

Fósforo 0,10 mg/L 0,1 - SMEWW-3120B 26/11/2021

Ferro 1,20 mg/L 0,01 -
USEPA 3050 B / USEPA 6010

C
26/11/2021

Cobre 0,40 mg/L 0,01 -
USEPA 3050 B / USEPA 6010

C
26/11/2021

DBO5 73,00 mg/L 5,00 -
SMEWW, 23nd edition, 2017 -

5210B
26/11/2021

DQO 299,00 mg/L 15,00 -
SMEWW, 23nd edition, 2017 -

5220D
26/11/2021

Turbidez 69,0 NTU 5,0 - SMEWW - 2130 B 26/11/2021

Óleos e Graxas Totais 23,0 mg/L 10,0 - SMEWW - 5520 B 26/11/2021

Microbiológico

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Coliformes Termotolerantes <1,8 NMP/100 mL 1,8 - SMEWW - 9221 E 25/11/2021

Notas

Legendas

NA: Não se aplica.
LQ: Limite de Quantificação do método
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition.
USEPA: United States Environmental Protection Agency
ABNT: Agência Brasileira de Normas Técnicas

NMP/100 mL: Número mais provável, em 100 mL 

Abrangência: Os resultados apresentados neste documento não podem ser usados para fins promocionais. A reprodução deste documento para outros fins, só poderá ser feita integralmente sem
nenhuma alteração e com a aprovação do laboratório.

Plano de Amostragem: Plano de responsabilidade do contratante.

Relatório de Ensaios Nº 6386/2021.0 

Proposta Comercial: PC1087/2021.2

Rua dos Arcos, 113 - Poço da Panela - Recife | PE CEP: 52.061-180 - Fones: (81) 3216-3093 / (81) 3216-3098 / (81) 3216-3090
CNPJ: 13.370.698/0001-89 - Insc. Estadual: Isento - Insc.Municipal: 5127254
Site: www.mrambiental.com.br | E-mail: comercial1@mrambiental.com.br
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Shirley de Oliveira Pinto Shirley de Oliveira Pinto

Responsável pela publicação da amostra

Químico Industrial
CRQ – 01.2.00309
      1ª região

Chave de Validação: ebc5c844615042b695332b6d1bbd79ef

Relatório de Ensaios Nº 6386/2021.0 

Proposta Comercial: PC1087/2021.2

Rua dos Arcos, 113 - Poço da Panela - Recife | PE CEP: 52.061-180 - Fones: (81) 3216-3093 / (81) 3216-3098 / (81) 3216-3090
CNPJ: 13.370.698/0001-89 - Insc. Estadual: Isento - Insc.Municipal: 5127254
Site: www.mrambiental.com.br | E-mail: comercial1@mrambiental.com.br
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Data de Publicação: 15/12/2021 16:24

Identificação do Cliente

Cliente: Engea consultores ltda CNPJ/CPF: 04.872.480/0001-31

Endereço: R. Guimarães Peixoto N°75 - Casa Amarela - Recife - Pernambuco - CEP: 52.051-200 - Brazil

Dados da Amostra

Identificação da Amostra: Água Subterrânea - Poço 01 - 6387-1/2021.0

Tipo de Amostra: Água

Data da Coleta: 25/11/2021 10:00 Data do Recebimento: 25/11/2021 15:30

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Resultados

Físico Químico

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Nitrogênio Amoniacal < 0,10 mg/L 0,10 - SMEWW - 4500 F / NBR 10560 26/11/2021

Fósforo 0,00 mg/L 0,1 - SMEWW-3120B 26/11/2021

Ferro < 0,01 mg/L 0,01 -
USEPA 3050 B / USEPA 6010

C
26/11/2021

Cobre 0,01 mg/L 0,01 -
USEPA 3050 B / USEPA 6010

C
26/11/2021

DBO5 <5,00 mg/L 5,00 -
SMEWW, 23nd edition, 2017 -

5210B
26/11/2021

DQO <15,00 mg/L 15,00 -
SMEWW, 23nd edition, 2017 -

5220D
26/11/2021

Turbidez <5,0 NTU 5,0 - SMEWW - 2130 B 26/11/2021

Óleos e Graxas Totais 21,0 mg/L 10,0 - SMEWW - 5520 B 26/11/2021

Microbiológico

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Coliformes Termotolerantes 49 NMP/100 mL 1,8 - SMEWW - 9221 E 25/11/2021

Notas

Legendas

NA: Não se aplica.
LQ: Limite de Quantificação do método
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition.
USEPA: United States Environmental Protection Agency
ABNT: Agência Brasileira de Normas Técnicas

NMP/100 mL: Número mais provável, em 100 mL 

Abrangência: Os resultados apresentados neste documento não podem ser usados para fins promocionais. A reprodução deste documento para outros fins, só poderá ser feita integralmente sem
nenhuma alteração e com a aprovação do laboratório.

Plano de Amostragem: 

Relatório de Ensaios Nº 6387/2021.0

Rua dos Arcos, 113 - Poço da Panela - Recife | PE CEP: 52.061-180 - Fones: (81) 3216-3093 / (81) 3216-3098 / (81) 3216-3090
CNPJ: 13.370.698/0001-89 - Insc. Estadual: Isento - Insc.Municipal: 5127254
Site: www.mrambiental.com.br | E-mail: comercial1@mrambiental.com.br
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Shirley de Oliveira Pinto Shirley de Oliveira Pinto

Responsável pela publicação da amostra

Químico Industrial
CRQ – 01.2.00309
      1ª região

Chave de Validação: c7222d166d3641d7a5f48d362e68a230

Relatório de Ensaios Nº 6387/2021.0

Rua dos Arcos, 113 - Poço da Panela - Recife | PE CEP: 52.061-180 - Fones: (81) 3216-3093 / (81) 3216-3098 / (81) 3216-3090
CNPJ: 13.370.698/0001-89 - Insc. Estadual: Isento - Insc.Municipal: 5127254
Site: www.mrambiental.com.br | E-mail: comercial1@mrambiental.com.br
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Data de Publicação: 15/12/2021 11:42

Identificação do Cliente

Cliente: Engea consultores ltda CNPJ/CPF: 04.872.480/0001-31

Endereço: R. Guimarães Peixoto N°75 - Casa Amarela - Recife - Pernambuco - CEP: 52.051-200 - Brazil

Dados da Amostra

Identificação da Amostra: Água Superficial - Ponto 01 - 6396-1/2021.0

Tipo de Amostra: Água

Data da Coleta: 25/11/2021 10:00 Data do Recebimento: 26/11/2021 09:58

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Resultados

Físico Químico

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Fósforo 0,40 mg/L 0,1 - SMEWW-3120B 26/11/2021

Ferro 45,20 mg/L 0,01 -
USEPA 3050 B / USEPA 6010

C
26/11/2021

Cobre 10,20 mg/L 0,01 -
USEPA 3050 B / USEPA 6010

C
26/11/2021

DBO5 156,00 mg/L 5,00 -
SMEWW, 23nd edition, 2017 -

5210B
27/11/2021

DQO 1.077,00 mg/L 15,00 -
SMEWW, 23nd edition, 2017 -

5220D
27/11/2021

Turbidez 450,0 NTU 5,0 - SMEWW - 2130 B 27/11/2021

Óleos e Graxas Totais 23,0 mg/L 10,0 - SMEWW - 5520 B 26/11/2021

Nitrogênio Amoniacal < 0,10 mg/L 0,10 - SMEWW - 4500 F / NBR 10560 27/11/2021

Microbiológico

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Coliformes Termotolerantes 14 NMP/100 mL 1,8 - SMEWW - 9221 E 26/11/2021

Notas

Legendas

NA: Não se aplica.
LQ: Limite de Quantificação do método
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition.
USEPA: United States Environmental Protection Agency
ABNT: Agência Brasileira de Normas Técnicas

NMP/100 mL: Número mais provável, em 100 mL 

Abrangência: Os resultados apresentados neste documento não podem ser usados para fins promocionais. A reprodução deste documento para outros fins, só poderá ser feita integralmente sem
nenhuma alteração e com a aprovação do laboratório.

Plano de Amostragem: Plano de responsabilidade do contratante.

Relatório de Ensaios Nº 6396/2021.0 

Proposta Comercial: PC1087/2021.2

Rua dos Arcos, 113 - Poço da Panela - Recife | PE CEP: 52.061-180 - Fones: (81) 3216-3093 / (81) 3216-3098 / (81) 3216-3090
CNPJ: 13.370.698/0001-89 - Insc. Estadual: Isento - Insc.Municipal: 5127254
Site: www.mrambiental.com.br | E-mail: comercial1@mrambiental.com.br
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Shirley de Oliveira Pinto

Químico Industrial
CRQ – 01.2.00309
      1ª região

Chave de Validação: 79b035ca44f541708568537beb734d7b

Relatório de Ensaios Nº 6396/2021.0 

Proposta Comercial: PC1087/2021.2

Rua dos Arcos, 113 - Poço da Panela - Recife | PE CEP: 52.061-180 - Fones: (81) 3216-3093 / (81) 3216-3098 / (81) 3216-3090
CNPJ: 13.370.698/0001-89 - Insc. Estadual: Isento - Insc.Municipal: 5127254
Site: www.mrambiental.com.br | E-mail: comercial1@mrambiental.com.br
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Data de Publicação: 15/12/2021 11:45

Identificação do Cliente

Cliente: Engea consultores ltda CNPJ/CPF: 04.872.480/0001-31

Endereço: R. Guimarães Peixoto N°75 - Casa Amarela - Recife - Pernambuco - CEP: 52.051-200 - Brazil

Dados da Amostra

Identificação da Amostra: Água Subterrânea - Poço 02 - 6397-1/2021.0

Tipo de Amostra: Água

Data da Coleta: 25/11/2021 10:00 Data do Recebimento: 26/11/2021 09:59

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Resultados

Físico Químico

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Fósforo 1,80 mg/L 0,1 - SMEWW-3120B 26/11/2021

Ferro 0,76 mg/L 0,01 -
USEPA 3050 B / USEPA 6010

C
26/11/2021

Cobre <0,01 mg/L 0,01 -
USEPA 3050 B / USEPA 6010

C
26/11/2021

DBO5 <5,00 mg/L 5,00 -
SMEWW, 23nd edition, 2017 -

5210B
27/11/2021

DQO <15,00 mg/L 15,00 -
SMEWW, 23nd edition, 2017 -

5220D
27/11/2021

Turbidez < 5,0 NTU 5,0 - SMEWW - 2130 B 27/11/2021

Óleos e Graxas Totais < 10,0 mg/L 10,0 - SMEWW - 5520 B 27/11/2021

Nitrogênio Amoniacal < 0,10 mg/L 0,10 - SMEWW - 4500 F / NBR 10560 27/11/2021

Microbiológico

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Coliformes Termotolerantes <1,8 NMP/100 mL 1,8 - SMEWW - 9221 E 26/11/2021

Notas

Legendas

NA: Não se aplica.
LQ: Limite de Quantificação do método
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition.
USEPA: United States Environmental Protection Agency
ABNT: Agência Brasileira de Normas Técnicas

NMP/100 mL: Número mais provável, em 100 mL 

Abrangência: Os resultados apresentados neste documento não podem ser usados para fins promocionais. A reprodução deste documento para outros fins, só poderá ser feita integralmente sem
nenhuma alteração e com a aprovação do laboratório.

Plano de Amostragem: Plano de responsabilidade do contratante.

Relatório de Ensaios Nº 6397/2021.0 

Proposta Comercial: PC1087/2021.2

Rua dos Arcos, 113 - Poço da Panela - Recife | PE CEP: 52.061-180 - Fones: (81) 3216-3093 / (81) 3216-3098 / (81) 3216-3090
CNPJ: 13.370.698/0001-89 - Insc. Estadual: Isento - Insc.Municipal: 5127254
Site: www.mrambiental.com.br | E-mail: comercial1@mrambiental.com.br
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Shirley de Oliveira Pinto

Químico Industrial
CRQ – 01.2.00309
      1ª região

Chave de Validação: 8bff366cf7904ac99a2c5d989bd4d018

Relatório de Ensaios Nº 6397/2021.0 

Proposta Comercial: PC1087/2021.2

Rua dos Arcos, 113 - Poço da Panela - Recife | PE CEP: 52.061-180 - Fones: (81) 3216-3093 / (81) 3216-3098 / (81) 3216-3090
CNPJ: 13.370.698/0001-89 - Insc. Estadual: Isento - Insc.Municipal: 5127254
Site: www.mrambiental.com.br | E-mail: comercial1@mrambiental.com.br
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Data de Publicação: 15/12/2021 11:46

Identificação do Cliente

Cliente: Engea consultores ltda CNPJ/CPF: 04.872.480/0001-31

Endereço: R. Guimarães Peixoto N°75 - Casa Amarela - Recife - Pernambuco - CEP: 52.051-200 - Brazil

Dados da Amostra

Identificação da Amostra: Água Superficial - Ponto 03 - 6398-1/2021.0

Tipo de Amostra: Água

Data da Coleta: 25/11/2021 10:00 Data do Recebimento: 26/11/2021 10:01

Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Resultados

Físico Químico

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Fósforo 0,40 mg/L 0,1 - SMEWW-3120B 26/11/2021

Ferro 1,57 mg/L 0,01 -
USEPA 3050 B / USEPA 6010

C
26/11/2021

Cobre <0,01 mg/L 0,01 -
USEPA 3050 B / USEPA 6010

C
26/11/2021

DBO5 26,00 mg/L 5,00 -
SMEWW, 23nd edition, 2017 -

5210B
27/11/2021

DQO 73,00 mg/L 15,00 -
SMEWW, 23nd edition, 2017 -

5220D
27/11/2021

Turbidez < 5,0 NTU 5,0 - SMEWW - 2130 B 27/11/2021

Óleos e Graxas Totais 11,0 mg/L 10,0 - SMEWW - 5520 B 26/11/2021

Nitrogênio Amoniacal < 0,10 mg/L 0,10 - SMEWW - 4500 F / NBR 10560 27/11/2021

Microbiológico

Análise Resultado LQ Incerteza Referência Data Análise

Coliformes Termotolerantes 17 NMP/100 mL 1,8 - SMEWW - 9221 E 26/11/2021

Notas

Legendas

NA: Não se aplica.
LQ: Limite de Quantificação do método
SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd. Edition.
USEPA: United States Environmental Protection Agency
ABNT: Agência Brasileira de Normas Técnicas

NMP/100 mL: Número mais provável, em 100 mL 

Abrangência: Os resultados apresentados neste documento não podem ser usados para fins promocionais. A reprodução deste documento para outros fins, só poderá ser feita integralmente sem
nenhuma alteração e com a aprovação do laboratório.

Plano de Amostragem: Plano de responsabilidade do contratante.

Relatório de Ensaios Nº 6398/2021.0 

Proposta Comercial: PC1087/2021.2

Rua dos Arcos, 113 - Poço da Panela - Recife | PE CEP: 52.061-180 - Fones: (81) 3216-3093 / (81) 3216-3098 / (81) 3216-3090
CNPJ: 13.370.698/0001-89 - Insc. Estadual: Isento - Insc.Municipal: 5127254
Site: www.mrambiental.com.br | E-mail: comercial1@mrambiental.com.br
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Shirley de Oliveira Pinto

Químico Industrial
CRQ – 01.2.00309
      1ª região

Chave de Validação: 053a644ce7ec4fafb96caea31385b8a2

Relatório de Ensaios Nº 6398/2021.0 

Proposta Comercial: PC1087/2021.2

Rua dos Arcos, 113 - Poço da Panela - Recife | PE CEP: 52.061-180 - Fones: (81) 3216-3093 / (81) 3216-3098 / (81) 3216-3090
CNPJ: 13.370.698/0001-89 - Insc. Estadual: Isento - Insc.Municipal: 5127254
Site: www.mrambiental.com.br | E-mail: comercial1@mrambiental.com.br
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