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NOTA 
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APRESENTAÇÃO 

 

A Ecolare Engenharia, empresa de consultoria e serviços especializados 

em engenharia, apresenta à Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH o 

Relatório Ambiental Simplificado (RAS), referente ao Processo de Licença Prévia 

sob nº 12.154/2021, de uma Central de Tratamento de Resíduos, denominada 

CTR Itaparica, a ser implantado no município de Itacuruba, Pernambuco.  

O empreendimento é uma iniciativa da CTR Itaparica - Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos Sertão Itaparica Ltda., empresa de direito 

privado, que tem como objetivo a implantação de um Aterro Sanitário de resíduos 

Classe IIA (não perigosos, não inertes) e IIB (não perigosos, inertes), que  

através da sua prestação de serviço auxiliará o poder público no atendimento a 

Lei Estadual nº 14.236/2010 e do Art. 54 da Lei Federal nº 14.026 de 15 de julho 

de 2020, que estabelecem diretrizes e datas limites para a disposição final 

ambientalmente adequada, além de recursos advindos do ICMS socioambiental 

para os municípios atendidos. 

A CTR Itaparica está sendo projetada para atender os municípios de 

Itacuruba, Floresta e Belém de São Francisco, com um volume estimado de 

46,69 toneladas/dia.  

Desta forma, a Ecolare Engenharia realizou um diagnóstico ambiental da 

área previamente definida para a futura implantação da CTR Itaparica, o que 

permitirá uma melhor compreensão dos aspectos relativos à concepção do 

empreendimento no tocante aos meios físico, biótico e socioeconômico. Igual 

relevância é atribuída ao presente diagnóstico na medida em que apresenta a 

proposição de planos e medidas mitigadoras com o intuito de atenuar e/ou 

prevenir a ocorrência de efeitos adversos, bem como de potencializar os 

impactos positivos gerados pelo empreendimento.  

Este Relatório Ambiental Simplificado - RAS foi desenvolvido de acordo 

com as diretrizes estabelecidas nas Instruções Normativas CPRH nº 008/2021 e 

nº 009/2021 e os fundamentos do Termo de Referência NAIA nº 09/2021, 

disponibilizado pela CPRH.  
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1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, DO PROPONENTE, DA 
EMPRESA CONSULTORA E DA EQUIPE TÉCNICA 
 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
Razão Social: CTR Itaparica - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos 

Sertão Itaparica Ltda 

Nome Fantasia: CTR Itaparica 

CNPJ: 44.134.189/0001-80 

Endereço: Sítio Caldeirão, Fazenda Boi Pintado (Área 82), BR-316, S/N – Zona 

Rural, Itacuruba – PE, CEP: 56.430-000.  

Coordenadas Geográficas: 8° 39’ 26,3” S 38° e 43’ 40,21” O 

E-mail: ctritaparica2021@gmail.com / amsempreendimentosltda@gmail.com 

 
 

1.2.  IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 
 

Razão Social: CTR Itaparica - Central de Tratamento de Resíduos Sólidos 

Sertão Itaparica Ltda 

Nome Fantasia: CTR Itaparica 

CNPJ: 44.134.189/0001-80 

Endereço: Sítio Caldeirão, Fazenda Boi Pintado (Área 82), BR-316, S/N – Zona 

Rural, Itacuruba – PE, CEP: 56.430-000.  

Endereço de correspondência: Avenida Antônio de Góes, 60, Edifício JCPM 

Trade Center Sala 701, Cxpst 48, Recife – PE, CEP: 51.010-000 

Responsável Legal: Etelvina Darliane Marcolino Rodrigues Nunes 

Pessoa para contato: Ângelo Alfredo Da Mota Silveira – (87) 99974-6641 

E-mail: ctritaparica2021@gmail.com / amsempreendimentosltda@gmail.com 

 
 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA 
 
Razão Social: Ecolare Engenharia Ltda 

Nome Fantasia: Ecolare Engenharia 

CNPJ: 44.954.486/0001-72    

Endereço: Rua Jacinto Alves de Carvalho, 263, 1º andar, Sala 1, Nossa Senhora 

da Penha, Serra Talhada – PE.  

Registro CTF/AIDA IBAMA nº: 8144744 
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 
 

Apresentar à CPRH as características presentes na área definida para 

implantação da futura CTR – Itaparica, através de um diagnóstico ambiental, 

propondo medidas mitigadoras e preventivas para os impactos adversos e 

potenciais da implantação, bem como, planos e programas necessários para a 

busca permanente do equilíbrio do ecossistema.   

 
 
2.1.1 Objetivos Específicos  

 

• Realizar a caracterização do meio físico, biótico e socioeconômico 

no qual se pretende instalar a CTR - Itaparica; 

• Elaborar diagnóstico ambiental da área a ser utilizada; 

• Identificar e Avaliar os potenciais impactos ambientais, sejam eles 

positivos e/ou negativos; 

• Apresentar medidas de controle eficientes e eficazes; 

• Apresentar plano e programas mínimos para o controle ambiental.  

 
 

2.2. JUSTIFICATIVA  
 

Os municípios brasileiros apresentam dificuldade quanto a disposição 

final dos resíduos sólidos urbanos, resultando no descarte em áreas a céu 

aberto, e consequentemente, no crescimento e fortalecimento da degradação 

ambiental, caracterizando-se como um processo de retroalimentação. Ressalta-

se que esse é um cenário diferenciado em relação ao tamanho dos municípios, 

pois aqueles de pequeno porte apresentam características distintas quando 

comparados aos grandes centros urbanos, frequentemente identificadas nos 

aspectos de uso e ocupação do solo, capacitação técnica e instrumentos de 

planejamento territorial.  

Tal disposição inadequada de resíduos sobre o solo, gera diversos 

impactos diretos ao meio ambiente como a alteração da qualidade do solo, do ar 

e da água, impactando fortemente a saúde pública através da proliferação de 

vetores, doenças e geração de odores significativamente desagradáveis.  
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Todas essas e outras mazelas decorrentes da questão central do descarte 

inapropriado de resíduos sólidos urbanos trazem consequências de efeito 

perverso sobre os orçamentos municipais, comprometendo a busca por 

alternativas viáveis para o seu combate, não apenas na área ambiental, mas nos 

mais diversos segmentos da gestão pública, em suas três esferas, notadamente 

naqueles municípios de menor porte que dispõem também de menores 

orçamentos. 

De acordo com o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE 

(2021a), através de um estudo realizado por equipe técnica com dados 

fornecidos pela CPRH, foram identificados 46 (quarenta e seis) municípios 

pernambucanos que permanecem depositando seus resíduos a céu aberto, 

representando 25 % (vinte e cinco porcento) do total pesquisado, o que reforça 

a dimensão da questão no estado citado, cenário que pode ser identificado não 

apenas em Pernambuco, mas na maior parte do país. 

O Estado de Pernambuco possui um grau de urbanização de 76,5% 

(setenta e seis e meio por cento), distribuídos nas 11 (onze) Regiões de 

Desenvolvimento, as quais possuem características distintas quanto aos seus 

aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos e ambientais.  

É no sudoeste do Sertão Pernambucano que localiza-se a Região de 

Desenvolvimento do Sertão de Itaparica, composta por sete (07) municípios, 

sendo eles Itacuruba, Belém do São Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta, 

Jatobá, Petrolândia e Tacaratu. 

Os resíduos produzidos na Região de Desenvolvimento do Sertão de 

Itaparica são dispostos em vazadouros a céu aberto, exceto no município de 

Petrolândia, que possui um aterro de pequeno porte denominado de Aterro 

Sanitário de Petrolândia. O empreendimento atende apenas a demanda da 

população local de aproximadamente 25.232 habitantes, tendo uma deposição 

média de 0,54 (kg/hab.urb./dia), de acordo com os dados fornecidos no último 

levantamento realizado pelo TCE (2021b). 

A desativação e a substituição de lixões pela implantação de estruturas 

físicas compatíveis com uma gestão integrada e o gerenciamento dos resíduos 

sólidos dos municípios, levando em consideração suas características distintas, 

é primordial para a concepção de um desenvolvimento sustentável, conforme 

estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de 02 de 
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agosto de 2010. 

Objetivando atender às diretrizes estabelecidas na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e à Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Estadual n.º 

14.236/10), bem como o atendimento do Art. 54 da Lei Federal nº 14.026 de 15 

de julho de 2020, surge a iniciativa de criação da CTR Itaparica - Central de 

Tratamento de Resíduos Sólidos Sertão Itaparica Ltda, empresa de direito 

privado, que busca atender a demanda da Região de Desenvolvimento do Sertão 

de Itaparica, no tocante à destinação ambiental adequada dos seus resíduos 

sólidos urbanos.  

A CTR Itaparica está sendo desenvolvida para receber um volume diário 

de 46,69 toneladas de resíduos sólidos Classe II-A (Não-Inertes) e IIB (não 

perigosos, inertes), conforme indicado neste documento, em consonância com 

os dados fornecidos no Plano Estadual de Resíduos Sólidos (ITEP, 2012) e os 

dados obtidos pelo TCE (2021b), para atender as necessidades dos municípios 

de Itacuruba, Floresta e Belém de São Francisco.   
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3 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

A CTR – Itaparica está localizada no município de Itacuruba, Pernambuco, 

numa área popularmente conhecida como Sítio Caldeirão, situada na Zona 

Rural, distando cerca de 467 km da capital do estado de Pernambuco, tendo 

como principal via de acesso a BR 316.  

A área total da CTR Itaparica registrada em cartório é de 37,89 hectares, 

tendo, deste total, 30,32 hectares de área legal para execução das atividades 

sem restrições ambientais, o que equivale a 80,02% da área total. 

 

 
Figura 1. Perímetro da área da CTR Itaparica. 
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Tabela 1. Caracterização das coordenadas (UTM, DATUM SIRGAS 2000, Fuso 24 sul), que 
constituem o perímetro da área geral da CTR – Itaparica. 

Nº ponto Longitude Latitude 
01 530123 9043265 
02 529842 9043170 
03 529431 9042011 
04 529645 9041927 
05 529322 9041707 
06 529384 9041675 
07 529535 9041617 

 
 

Geograficamente, o município está inserido na Mesorregião do São 

Francisco Pernambucano, Microrregião de Itaparica, e na Região de 

Desenvolvimento Sertão de Itaparica- RD 01: Belém do São Francisco, 

Carnaubeira da Penha, Floresta, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia e Tacaratu.1 

Ressalte-se que a opção pelo município de Itacuruba foi feita a partir do 

levantamento e análise de suas vantagens estratégicas em relação aos demais 

municípios da região a avaliação da adequabilidade de um local aos critérios 

descritos na NBR 13896/1997.  

 

 
Figura 2. Mapa de Localização da CTR Itaparica em relação aos municípios limítrofes. 

 
1 Em 1999, o Estado de Pernambuco foi dividido em 10 Regiões de Desenvolvimento pela Lei nº 11.725/99. 
O Plano Plurianual Estadual (2004-2007), apresentou uma nova subdivisão regional, a partir de solicitações 
das comunidades locais, organizando os 184 município pernambucanos em 12 Regiões de 
Desenvolvimento: Itaparica, São Francisco, Araripe, Sertão Central, Pajeú, Moxotó, Agreste Meridional, 
Agreste Central, Agreste Setentrional, Mata Sul, Mata Norte e Metropolitana.  
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4 DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO 
 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA  
 

O futuro empreendimento CTR Itaparica, situa-se na zona rural do 

município de Itacuruba no estado de Pernambuco, às margens da BR-316, 

Figura 4. 

A área foi defina como apta a implantação de um sistema de destinação 

final, após uma avaliação quanto as restrições e potencialidades a implantação 

de uma Central de Tratamento de Resíduos, a partir de critérios geoambientais 

realizado através de mapeamento para pré-seleção de áreas para a finalidade, 

considerando topografia, geologia e tipos de solos existentes, recursos hídricos, 

vegetação, acessos, tamanho disponível e vida útil, custos e distância mínima a 

núcleos populacionais.  

 

 
Figura 3. Mapa de Situação, CTR Itaparica. 
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Figura 4. Delimitação da área legal da CTR Itaparica sem restrições ambientais.  
 

O acesso a CTR Itaparica apresenta viabilidade, por ser as margens da 

rodovia federal, a BR-316, asfaltada e em boas condições de manutenção, com 

capacidade de ser utilizada sob quaisquer condições climáticas, conforme o item 

III, Art. 3º da IN CPRH nº 008/2021 (Figura 4).  

 

 
Figura 5. Vista aérea da área da futura CTR Itaparica capturada por Drone, Memorial 

Descritivo (2021). 
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4.2. ORDENAMENTO E USO DO SOLO NA PROPRIEDADE 
 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo, tem como objetivo principal orientar e 

ordenar o espaço territorial do município para que o crescimento seja linear 

atingindo toda a sua população rural e urbana.  

O município de Itacuruba não possui Lei que estabeleça critérios e 

parâmetros de uso e ocupação do solo do seu território, apesar das expressões 

da Lei Orgânica Municipal em seu Art. 10, quanto à competência e atribuições 

do Município:   

XIII – Planejar o uso e ocupação do solo em seu território, 

especialmente na zona urbana;  

XIX – Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de 

arruamento, e de zoneamento urbano e rural, bem como as 

limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu 

território, observada a lei federal;   

 

A área proposta para a futura instalação do CTR Itaparica, trata-se de uma 

zona utilizada para criação extensiva de caprinos e ovinos, sem qualquer tipo ou 

intenção de manejo, totalmente inserida na zona rural de Itacuruba, a 

aproximadamente 8km de distância da área edificada do município.  

A área não possui infraestrutura e/ou equipamentos públicos e privados, 

como linhas de transmissão de energia e gasodutos. O fornecimento energético 

na fase inicial para atendimento do canteiro de obras, se dará através de 

geradores alimentados a combustíveis. Tendo em vista que não foi registrada 

linha de transmissão de energia num raio de 100 metros da propriedade, será 

solicitado à Neoenergia Pernambuco a verificação de viabilidade para instalação 

de estrutura que atenda a necessidade da CTR Itaparica. 

 
 

4.2.1 Layout  

 
O layout abaixo buscou apresentar de forma sucinta a localização dos 

equipamentos e sistema previsto para implantação e adequação na área legal 

da CTR Itaparica. 
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Os layouts definitivos da CTR Itaparica, bem como o memorial de cálculo 

definitivo de seu dimensionamento, serão apresentados a CPRH juntamente 

com seu projeto executivo. 

 

 
Figura 6. Layout provisório da CTR Itaparica. 
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Quadro 2. Caracterização das áreas e sistemas propostos para CTR Itaparica. 

DESCRIÇÃO DE ÁREA E/OU SISTEMA M² 

Administrativo, Refeitório, Cozinha e WC 19.590 

Balança 3.472 

Célula 72.000 

Central de Máquinas 1.700 

Central de Triagem 9.119 

Compostagem 7.797 

Depósito 1.310 

Estacionamento 4300 

Guarita 800 

Lagoa 14.550 

Recebimento 7.904 

Recepção e Sala de Treinamento 4.200 

Sistema Viário 28.000 

Unidade de RCC 18.064 

 
 

4.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EMPREENDIMENTO  
 

A CTR Itaparica entrará em fase de elaboração de seu projeto técnico 

após aprovação do órgão ambiental competente. Sua concepção será regida 

pela NBR 13896/97, que estabelece as condições mínimas exigíveis para o 

projeto, a implantação e a operação de aterros sanitários não perigosos. Bem 

como, as diretrizes estabelecidas nas Políticas Nacional e Estadual de Resíduos 

Sólidos (Lei Federal Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010e Lei Estadual Nº 14.236 

de 13 de dezembro de 2010). 

As tabelas, diagramas e quadros a seguir, apresentam as características 

básicas e os elementos pré-estabelecidos no seu processo. 

 

Tabela 2. Caracterização dos dados utilizado para volume projetado. 

CARACTERÍSTICAS DO DIMENSIONAMENTO 

Região 
Atendida 

Municípios 

Taxa de 
Geração Per 

Capita 
(kg/hab.dia) 

Média Taxa 
de Geração 
Per Capita 

(kg/hab.dia) 

População 
IBGE 
(2021) 

Geração 
Diária 

(kg/hab.dia) 

Volume 
Diário 

(ton/dia) 

RD 
Sertão 

Itaparica 

Itacuruba 0,83 

0,807 

5.013 4160,79 

46,69 
Floresta 0,75 33.488 25116 

Belém do 
São 

Francisco 
0,84 20.730 17413,2 

Fonte: Adaptação do ITEP (2012) e IBGE (2021). 

 
 
4.1.1 Regime de Operação  

 
Na fase de planejamento da CTR Itaparica, os dados projetados para 

determinação da capacidade volumétrica levam em consideração um regime 
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operacional de 26 dias por mês, durante todos os meses do ano, com uma 

jornada de 08 (oito) horas diárias, funcionando das 07:00 am até as 05:00 pm, 

de segunda a sábado.  

 
 

4.1.2 Equipamentos e instalações auxiliares 
 
Os equipamentos a serem utilizados para dar suporte às atividades serão 

dimensionados com exatidão a partir do volume de resíduos a ser recebido 

diariamente. Com base em um volume diário aproximado de 47 (quarenta e sete) 

toneladas prevê-se o uso mínimo dos equipamentos constantes da Tab 3 a 

seguir, para as atividades da CTR Itaparica: 

 

Tabela 3. Caracterização dos equipamentos mínimos para o volume projetado. 

Ton./dia 
Nº de 

Máquinas 
Tipo 

Peso 
(ton) 

Acessórios 

46 a 160  1 

Trator de esteiras ou Trator de 
pneus; 
Scraper, draga ou 
Caminhão pipa 

15 a 30 

Lâmina; Lâmina especial para lixo; 
Caçamba de carga dianteira (2 a 4 
m³); 
Cuba de uso múltiplo 

 

Equipamentos de Apoio que podem ser para auxiliar as atividades da CTR 

Itaparica: 

• Caminhões pipa de dupla tração para movimento de água (pó, 

infraestrutura); 

• Tanque de combustível; 

• Carreta (movimento de equipamento); 

• Caminhões para o movimento de terra; 

• Hidrolavadoras; 

• Grupos geradores; 

• Torres de iluminação; 

• Bombas diversas. 
 

 
As unidades de apoio que estão sendo consideradas na constituição da 

CTR Itaparica são: 

 

• Balança; 

• Recepção; 

• Escritório Administrativo; 
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• Refeitório; 

• Sala de Treinamento e Educação Ambiental; 

• Galpão provisório para triagem dos resíduos; e  

• Vestuários e sanitários.   

 
Os cargos efetivos que estão sendo considerados durante a fase de 

operação da CTR Itaparica:  

 

• Agente de Limpeza; 

• Assistente Administrativo; 

• Auxiliar Administrativo; 

• Auxiliar Comercial; 

• Auxiliar de Eng. Ambiental; 

• Auxiliar de Manutenção; 

• Auxiliar de operação de ETE; 

• Balanceiro; 

• Copeira; 

• Diretor; 

• Encarregado – Balança; 

• Encarregado – ETE; 

• Encarregado – Manutenção; 

• Encarregado – Produção; 

• Engenheiro Ambiental; 

• Fiscal de Controle; 

• Gerente Comercial; 

• Gerente; 

• Motorista; 

• Operador de Escavadeira; 

• Operador de Retro; 

• Operador de Rolo; 

• Operador de Trator; 

• Segurança; 

• Técnico em Química.  
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• Técnico em Seg. do Trabalho; 

 
 
4.1.3 Classificação e composição gravimétrica  

 
A CTR Itaparica irá receber resíduos Classe IIA (não perigosos, não 

inertes) e IIB (não perigosos, inertes). Conforme a NBR 10.004/2004, a 

caracterização do resíduo é estabelecida de acordo com a matéria-prima, 

insumos e o processo que lhe deu origem. O item 4.2.2. da referida norma define: 

 

Resíduos classe II A - Não inertes 

Aqueles que não se enquadram nas classificações de 

resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B - 

Inertes, nos termos desta Norma. Os resíduos classe II A – 

Não inertes podem ter propriedades, tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em 

água. 

 

Resíduos classe II B - Inertes 

Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 

representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos 

a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 

deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 

10006, não tiverem nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor, conforme anexo G. 

 

Os resíduos que a CTR Itaparica projeta receber e busca autorização 

ambiental estão caracterizados e codificados, conforme NBR 10.004/2004 e a 

Instrução Normativa CPRH 001/2005, e são exibidos na Tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 4. Caracterização dos Resíduos Não-perigosos, Classe IIA e IIB, Não-Inertes e Inertes. 

Descrição do resíduo 
Código de 

identificação 

Resíduos de restaurante (restos de alimentos) A001 
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Resíduos gerados fora do processo industrial (escritório, embalagens, etc.) A002 

Resíduos de varrição de fábrica A003 

Sucata de metais ferrosos A004 

Embalagens metálicas (latas vazias) A104 

Tambores metálicos A204 

Sucata de metais não-ferrosos (latão, etc.) A005 

Embalagens de metais não-ferrosos (latas vazias) A105 

Resíduos de papel e papelão A006 

Resíduos de plásticos polimerizados de processo A007 

Bombonas de plástico não-contaminadas A107 

Filmes e pequenas embalagens de plástico A207 

Resíduos de borracha A008 

Resíduos de acetato de etil vinila (EVA) A108 

Resíduos de poliuretano (PU) A208 

Espumas A308 

Resíduos de madeira, contendo substâncias não-tóxicas A009 

Resíduos de materiais têxteis A010 

Resíduos de minerais não-metálicos A011 

Cinzas de caldeira A111 

Escória de fundição de alumínio A012 

Escória de produção de ferro e aço A013 

Escória de fundição de latão A014 

Escória de fundição de zinco A015 

Areia de fundição A016 

Resíduos de refratários e materiais cerâmicos A017 

Resíduos de vidros A117 

Resíduos sólidos composto de metais não-tóxicos A018 

Resíduos sólidos de estações de tratamento de efluentes, contendo material biológico não-tóxico. A019 

Resíduos sólidos de estações de tratamento de efluentes, contendo substâncias não-tóxicas A021 

Resíduos pastosos de estações de tratamento de efluentes, contendo substâncias não-tóxicas A022 

Resíduos pastosos, contendo calcário. A023 

Bagaço de cana A024 

Fibra de vidro A025 

Escória de jateamento, contendo substâncias não-tóxicas. A026 

Catalisadores usados, contendo substâncias não-tóxicas. A027 

Resíduos de sistema de controle de emissão gasosa, contendo substância não-tóxicas (precipitadores, 
filtros de manga entre outros). 

A028 

Produtos fora da especificação ou fora do prazo de validade, contendo substâncias não-perigosas A029 

Aparas salgadas A199 

Aparas de peles caleadas A299 

Aparas, retalhos de couro atanado A399 

Carnaça A499 

Resíduos orgânico de processo (sebo, soro, ossos, sangue, outros da indústria alimentícia, etc) A599 

Casca de arroz A699 

Serragem, farelo e pó de couro atanado A799 

Lodo do caleiro A899 

Resíduos de frutas (bagaço, mosto, casca, etc.) A999 
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Isopor AI020 

Resíduos de papel/papelão e plásticos. AI067 

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

Pneus AI408 

Casca de árvores (madeira, lenha, etc). AI109 

Fibras da indústria de papel contaminadas ou não-contaminadas com substâncias não-perigosas AI209 

Animais mortos AI499 

Vinhaça/vinhoto AI600 

Torta de Filtro AI601 

EPI’s contaminados ou não-contaminados com substâncias/produtos não-perigosos (luvas, botas, 
aventais, capacetes, máscaras, etc). 

AIA00 

Outros resíduos não-perigosos A099 

Fonte: NBR 10.004 (2004) e IN CPRH 001 (2005). 

 

Vale ressaltar que os resíduos contaminados por substâncias constantes 

nos Anexos C, D ou E, e que apresentem características de periculosidade, 

quando conferidas: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade, estão excluídos desta classificação, não sendo objeto deste 

pedido de licença ambiental apresentado à CPRH.  

A vida útil do aterro está totalmente condicionada à composição dos 

resíduos aterrados. Segundo o ITEP (2012), a Região de Desenvolvimento do 

Sertão Itaparica possui um percentual de composição gravimétrica, conforme 

Tabela 5. 

 

Tabela 5. Composição Gravimétrica dos municípios contemplados com os serviços da CTR 
Itaparica. 

Município 

Composição gravimétrica (2010) - % 

Vidro Metal Papel Plásticos Recicláveis Rejeitos 
Matéria 

Orgânica 

Itacuruba 3 3,8 9,9 8,4 25,1 12,9 62 

Floresta 3 2,6 11,6 13,9 31,1 16,6 52,3 

Belém do São Francisco 2,9 4 7,6 10,4 24,9 13,1 62 

Total 3,0 3,5 9,7 10,9 27,0 14,2 58,8 

Fonte: ITEP (2012). 
 

 

4.1.4 Prevenção de acidentes ambientais  
 

O presente projeto prevê a construção de um número mínimo de 04 poços 

de monitoramento (PM), em conformidade com a norma NBR 15.495-1/2007. 

Deverão ser locados a montante e a jusante da área da CTR Itaparica.  
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Os PM serão dispositivos essenciais para a tomada de decisão adequada 

quanto a gestão de áreas contaminadas, ressaltando-se a importância das 

informações adequadas quanto aos padrões da água subterrânea antes da 

instalação do empreendimento.  

A seguir apresenta-se algumas das diretrizes previstas para a instalação 

do equipamento: 

 

• Profundidade inicial de 10 metros; 

• Construção de marcos superficiais (monitoramento de recalques 

superficiais no aterro). 

 

Outros importantes aspectos ambientais devem ser atendidos quanto ao 

monitoramento ambiental realizado na área, tais como: 

 

• Não receber resíduos fora da classificação apresentada neste 

documento; 

• Não realizar queima de resíduos; 

• Não permitir acesso de catadores nas áreas da CTR; 

• Efetuar a pesagem dos veículos que transportam resíduos ao 

entrar no empreendimento;  

• Realizar controle periódico da densidade; 

• Realizar dimensionamento operacional de equipamentos e número 

de passadas; 

• Controlar a compactação periódica durante o enchimento da célula 

de aterro; 

• Considerar todos os materiais ingressados e o volume total do 

aterro; 

• Preservar a vida útil do aterro; 

• Realizar camadas de cobertura intermediárias e final; 

• Outros. 

 

No tocante ao controle serão adotadas as medidas necessárias conforme 

as fases de implantação forem se sucedendo, tais como: 
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• Controle do acesso de pessoas; 

• Controle do volume de recebimentos de insumos e resíduos; 

• Controle da camada de cobertura (material e equipamentos); 

• Controle de compactação; 

• Controle dos drenos; 

• Controle das lagoas; 

• Controle dos resíduos ocupantes da célula; 

• Implantação e manutenção permanente da sinalização dos trechos 

e zonas operantes; 

• Outros. 

 

Uma equipe realizará o monitoramento das etapas de concepção e 

operação da CTR Itaparica, sendo responsável por adotar todas as medidas 

cabíveis para a prevenção de acidentes ambientais. 

 
 

4.1.5 Projeção de dimensionamento  
 
Dentro do planejamento de concepção da CTR Itaparica, todos os 

modelos de projeções e projetos estão sendo elaborados para atender a 

população dos municípios de Itacuruba, Floresta e Belém do São Francisco por 

um período de 35 (trinta e cinco) anos. 

Esta projeção foi baseada na metodologia apresentada por Spinola 

(2017). Para determinação do crescimento exponencial foram utilizadas as 

Equações (1) e (2). 

 

𝑁 = 𝑁0 ∗ exp(𝑘 ∗ ∆𝑡)                                                                                          (1) 

𝑘𝑢

𝑘𝑡 =
ln(𝑁 𝑁0

⁄ )

∆𝑡

⁄
                                                                                                               (2) 

 

Onde:  

𝑁 = população no tempo t (habitantes); 

𝑁0: população no tempo 0 (habitantes);  
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𝑘: taxa exponencial anual de crescimento (1/ano);  

∆𝑡: tempo t – t(0) (anos). 

N (população em 2021) = 59.231 habitantes (IBGE, 2021);  

𝑁0 (população em 2010) = 49.538 habitantes (IBGE, Censo 2010);  

∆t = 35 anos. 

 

O 𝑘𝑢 médio dos 3 municípios (Itacuruba, Floresta e Belém do São 

Francisco) determinado foi de 0,0137. A projeção da população atendida pela 

CTR Itaparica está caracterizada na Tabela 6 abaixo. 

 

Tabela 6. Projeção da População atendida pelo CTR Itaparica 

Projeção População 

Ano 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051 2056 
População   59.231 63.401 67.865 72.642 77.757 83.231 89.091 95.363 

  

A célula da CTR Itaparica será projetada no formato de retângulo devido 

a geometria do terreno disponível para implantação. Está projeção considera a 

célula com 600 metros de comprimento e 120 metros de largura, conforme Figura 

5.  

 
Figura 7. Ilustração da célula da CTR Itaparica. 
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Figura 8. Vista superior das etapas de implantação da célula da CTR Itaparica. 

 

Para o dimensionamento da célula foi considerado o corte do talude com 

inclinação de 1:1 (por questões de estabilidade), 35 anos de vida útil, população 

projetada para o ano de 2056, 20 % de material de cobertura e uma altura de 5 

metros por camada. Os resultados estão caracterizados nas Tabelas 7 e 8 

abaixo:  

 

Tabela 7.Projeção de dimensionamento do CTR Itaparica. 

Dimensionamento – Projeção 
População 

(nº habitantes) 
Geração 

(kg/hab./dia) 
Densidade ton/m³ Vida útil (anos) 

95.363 0,807 0,8 35 
Dados 

Geração Anual Geração 
ton/35anos Kg/dia Kg/ano ton/ano 

76.957,94 28.089.648 28.090 983.138 
Resíduos 

enterrados ao 
longo da vida útil 

do aterro (m³) 

20% cobertura (m³) 
Total Aterrar 

(m³/ano) 

Empilhamento de 
resíduos (células 

de 5 m altura) 

1.228.922 245.784 1.474.706,4 294.941 m² 
Área necessária 
29.49 hectares 

 

Tabela 8. Caracterização da capacidade volumétrica da célula da CTR. 

Camadas Área (m²) Volume do tronco (m³) Deficit Volumétrico (m³) 

Vala Escavada 64900 342096,47 1.132.610,07 

1ª 58000 307088,46 825.521,61 

2ª 51300 273078,71 552.442,90 

3ª 44800 240066,60 312.376,30 

4ª 38500 208051,19 104.325,11 

5ª 32400 177030,92 -72.705,81 
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Considerando que são 42.134,47 m³/ano, esse excedente de 72.705,81m³ 

resulta em um acréscimo de 1,72 anos, ou seja, a CTR Itaparica terá capacidade 

volumétrica para operar durante 36,72 anos.  

 

 
Figura 9. Ilustração da célula finalizada. 

 

O processo de construção da CTR Itaparica, ocorrerá conforme 

Fluxograma 1.  

 
 

 
Fluxograma 1. Processo de Construção da CTR. 
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Figura 10. Detalhamento dos sistemas. 

Fonte: Projeto Disponibilizado pelo Contratante, 2021. 

 
 

O percolado gerado na CTR Itaparica será captado pelo sistema de 

drenagem e direcionado a lagoa de estabilização e posteriormente, direcionado 

a estação de tratamento. O processo descrito acima, está caracterizado no 

Fluxograma 2.  
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Fluxograma 2. Caracterização do sistema de tratamento por lagoas de estabilização. 
Fonte: CREA-PR 

 
 

4.2.2 Cobertura da célula  
 
Inicialmente será utilizado como matéria de cobertura diária dos resíduos, 

o solo removido para abertura da cédula. O volume proveniente da escavação 

da célula é de 324.500 m³, não sendo necessário adquirir solo para ser utilizado 

como material de cobertura considerando sua vida útil. O volume proveniente da 

escavação resultará em um excedente de 78.716 m² que poderá ser 

comercialização e/ou usado em outros fins. Após o processo de reconstrução, a 

área receberá cobertura de solo orgânico (terra preparada/terra preta) e plantio 

de grama, para evitar processos erosivos.   

 
 

4.2.3 Cortina Vegetal  
 
Está prevista a implantação da faixa de 3 metros de cortina vegetal no 

entorno, que terá a função de atenuar o impacto visual decorrente da atividade 

da CTR Itaparica, além de isolamento e proteção, conforme exigência do Art. 3º, 

II, da IN CPRH 008/2021. 
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A cortina será composta por espécies de flora nativa, de grande porte 

arbóreo, em conjunto com leguminosas e gramíneas que também terão a função 

de atenuar o transporte do material particulado decorrente do tráfego de veículos 

dentro do perímetro da área.  

  

 
Figura 11. Perímetro da cortina vegetal da CTR Itaparica. 

 
 
Os equipamentos necessários para atender as atividades da CTR 

Itaparica estarão dispostos a 100 metros da rodovia, em conformidade com o 

item IV do Art. 3º da IN CPRH 008/2021. A área contemplará o estacionamento 

do empreendimento, conforme ilustrado no item 4.3.6. (Figura 5). 

 

Tabela 9. Caracterização das coordenadas da área restrita para os equipamentos destinados a 
execução das atividades da CTR Itaparica. 

Nº ponto Longitude Latitude 
01 529845 9043170 
02 529795 9043033 
03 530073 9043134 
04 530120 9043266 
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Figura 12. Ilustração da delimitação da área restrita para os equipamentos destinados a 

execução das atividades da CTR Itaparica. 
 
 

4.1.6 Desativação  
 
A etapa de desativação da CTR Itaparica ocorrerá de acordo com a NBR 

13.896/97. Será elaborado o Plano de Desativação, com os cuidados 

necessários para o encerramento das atividades da CTR, encerramento este 

previsto para o ano de 2056, cuja finalidade é minimizar a necessidade de 

manutenção futura e/ou evitar a liberação do percolado contaminado e/ou gases 

para aquíferos, corpo hídrico superficial e atmosfera. O plano contemplará no 

mínimo os seguintes aspectos: 

 

• Os métodos e as etapas a serem seguidas no fechamento total ou 

parcial do aterro; 

• O projeto e construção da cobertura final, de forma a minimizar a 

infiltração de água na célula, exigir pouca manutenção, não estar 

sujeita a erosão, acomodar assentamento sem fratura e possuir 

um coeficiente de permeabilidade inferior ao solo natural da área 

do aterro; 
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• A estimativa dos tipos e da quantidade de resíduos que devem 

estar presentes no aterro, quando encerrado; 

• Os usos programados para a área do aterro após seu fechamento; 

• O monitoramento das águas subterrâneas, por um período de 20 

anos após o fechamento da instalação. Este período poderá ser 

reduzido, uma vez constatado o término da geração de líquido 

percolado, ou então estendido caso se perceba ser insuficiente. 

Caberá à CPRH autorizar a redução e/ou prorrogação do 

monitoramento; 

• A manutenção dos sistemas de drenagem e de detecção de 

vazamento de líquido percolado até o término da sua geração; 

• A manutenção contínua da cobertura de modo a corrigir 

rachaduras ou erosão; 

• A manutenção do sistema de tratamento de líquido percolado, se 

existente, até o término da geração desse líquido ou até que esse 

líquido (influente no sistema) atenda aos padrões legais de 

emissão; 

• A manutenção do sistema de coleta de gases até que seja 

comprovado o término de sua geração; 

• Caso a área apresente risco de acidentes para pessoas ou 

animais, a CTR Itaparica deverá realizar o isolamento da área, 

bem como preservar a manutenção deste isolamento.  

• A alocação dos recursos financeiros necessários para a execução 

das ações previstas neste plano; 

• A execução do Plano de Recuperação de Área Degradada - 

PRAD.  

 

4.1.7 Etapas do processo 
 
O processo de implantação da CTR Itaparica, ocorrerá conforme 

Fluxograma 3, apresentado abaixo. 
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Fluxograma 3. Processo de operação da CTR. 

 
 

 
Fluxograma 4. Ilustração dos elementos do projeto. 

 
 
Tabela 10. Caracterização dos elementos do projeto. 

CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DO PROJETO 

DESCRIÇÃO DETALHES 

Instalações de apoio • Guarita, balança, isolamento etc. 

Impermeabilização da base 
• Solo + mantas de pead (argila, asfalto ou plástico) 

Sistema de operação 
• Compactação do resíduo;  

• Execução da camada de cobertura 

Sistema de cobertura 
• Maquinário específico;  

• Dimensionamento operacional de 
equipamentos e número de passadas. 

Drenagem de águas pluviais 

• Dispositivos temporários e definitivos;  

• Calhas meia-cana de concreto de diferentes diâmetros; 

• Bueiros de 400 e 600mm; 

• Inclinação de 0,5%; 

• Canaletas de concreto armado de seção “meia-cana”, com 
dimensão de 30 cm direcionando o fluxo para descidas d’água 
compostas por gabião caixa em seção trapezoidal. 

Instalações de apoio 
(guarita, balança, 
isolamento etc) 

Impermeabilização da 
base

(com ou sem mantas de 
PEAD )

Sistema de operação Drenagem de fundação

Sistema de cobertura
Drenagem de águas 

pluviais
Drenagem de 

percolados
Drenagem de gases

Análise da estabilidade 
dos maciços de terra e 
dos resíduos dispostos

Coleta e tratamento de 
percolados( chorume)

Sistema de 
monitoramento

Encerramento do Aterro
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Drenagem de percolados 

• Dois sistemas interligados de drenos, um radial e um anelar;  

• Valas preenchidas com brita nº 03 ou 04 até a cobertura dos 
tubos;  

• Declividade de 2%;  

• Escoamento para caixa receptora;  

• Líquido percolado encaminhado para uma caixa de passagem 
com paredes e fundo revestidos em cimentado de 5,0 cm de 
espessura;  

• Conduzido em tubo de PVC de 75 mm para segunda caixa de 
passagem e, por fim, ao tanque de acumulação. 

Drenagem de gases 

• Raio de influência de 25 metros;  

• Distribuição triangular e equidistantes entre  
drenos interligados aos drenos de chorume;  

• Seção circular com 40 cm de diâmetro e preenchidos com 
brita nº  
04 e tela aramada ao redor  
do tubo de concreto;  

• Diâmetro final de 1,0m do dreno de gás pronto;  

• Extremidade superior do dreno com manilha de concreto 
adaptada;  

• Acoplada a manilha uma estrutura de aço para a queima dos 
gases coletados 

Análise da estabilidade dos 
maciços de terra e dos resíduos 

dispostos 

• Controle de compactação periódica 
durante o enchimento da célula de aterro 
não considera os materiais de cobertura e 
drenagem;  

• Controle operacional 
diário do aterro 

Coleta e tratamento de 
percolados (chorume) 

• Duas lagoas impermeabilizadas (uma ativa e uma de 
emergência); 

• Base impermeabilizada com 40 cm de argila  
compactada seguida de manta PEAD de 2,0 mm. 

Sistema de monitoramento 

• Manutenção do sistema viário interno; 

• Manutenção da balança; 

• Manutenção do maquinário e equipamentos;  

• Manutenção da limpeza geral da área, com retirada de 
eventuais  
sacolas plásticas e resíduos leves que sejam carreados pelos 
ventos; 

• Manutenção do sistema de drenagem superficial, evitando  
entupimentos e carreamentos indevidos;  

• Manutenção das cercas e portões;  

• Manutenção do paisagismo. 

Encerramento do Aterro 

• Executar plano de encerramento previsto na NBR 13.826/97;  

• Selamento superficial;  

• Prevenir processos erosivos e de infiltração;  

• Compactar com equipamento (tratores de esteira dozer / 
compactadores), material e espessura de camada devida;  

• Monitoramento ambiental da área, sistemas de drenagens e 
tratamento;  

• Execução do PRAD. 

 
 

Vale ressaltar que o detalhamento de todos os sistemas da CTR Itaparica 

será apresentado no seu Projeto Executivo. 
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4.1.8 Mão de obra  
 

Conforme o Memorial Descritivo apresentado à CPRH, a Gestão da CTR 

Itaparica será totalmente privada. Como elemento da consciência ambiental 

pode ser citada a função social das organizações. Assim a CTR contratará 

também mão de obra local, buscando profissionais qualificados e/ou habilitados 

para exercer as atividades em todas as fases de sua implantação e operação, 

bem como buscando promover a qualificação junto à comunidade local, em 

parceria com entidades e instituições diversas. 

 
 

4.1.9 Canteiro de obras 
 

Conforme o planejamento inicial da CTR Itaparica, não será utilizada área 

de empréstimo para a fase de instalação do empreendimento. A área de apoio 

as atividades da fase de implantação será montada dentro do perímetro legal da 

CTR. 

O Plano de Controle Ambiental, irá conter o Programa de Saneamento da 

Obra, trazendo informações quanto ao abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e limpeza das praças de trabalho, em todas as fases da CTR. O Quadro 

1 a seguir, apresenta a infraestrutura utilizada na fase de implantação. 

 

Quadro 3. Caracterização da infraestrutura do saneamento na fase de implantação. 

Caracterização – Infraestrutura 

Descrição Caracterização  

Abastecimento 
de Água 

Aquisição por carro pipa 

Esgotamento 
sanitário 

Sistema de Tratamento (tanques sépticos e filtros anaeróbios, seguidos 
de sumidouro). 

Resíduos Sólidos 
Acondicionados em baias, conforme o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da obra. Coletados por empresa responsável pela coleta, 
transporte e destinação de todo resíduo gerado na obra. 

Efluente 

• Caixa de gordura para cozinha; 

• Sistema Separador de Água-Óleo – Caixa de retenção de sólidos 
(lavagem dos carros e área e abastecimento e manutenção veicular);  

• Sistema de Drenagem Pluvial. 

 
 

4.1.10 Cronograma de implantação  
 

De acordo com o planejamento estratégico utilizado, o cronograma 

proposto para implantação da CTR Itaparica está caracterizado no Quadro 2. 
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Quadro 4. Cronograma de Execução das Atividades da CTR Itaparica. 

Atividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Projeto 

Executivo  

                       

Sondagens                         

Supressão 

Vegetal e 

Limpeza da 

área  

                       

Montagem 

de Canteiro 

e cercas de 

proteção 

                       

Edificações 

(escritório, 

balança, 

guarita, 

outros) 

                       

Abertura de 

cédula 

                       

Montagem 

de drenos e 

manta 

                       

Construção 

das lagoas  
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5 ANÁLISE JURÍDICA 
 

Foi realizado o prévio levantamento e análise de leis e regulamentos nos 

níveis federais e estadual, buscando o embasamento legal para a correta 

implantação de uma CTR no município de Itacuruba, Pernambuco, conforme TR 

disponibilizado pela CPRH e apresentado no Quadro 3. 

 
Quadro 5. Caracterização das Lei e regulamentos para atividade da CTR Itaparica nos 
diversos níveis. 

DESCRIÇÃO ATENDIMENTO 

Competência 
Ambientais 

Lei 
Complementar 

n° 140, de 
08/12/2011 

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, de 31 de agosto de 1981. 

Uso e ocupação 
do solo 

Lei Federal n° 
6.766/79 

Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. 

Proteção e 
controle da 

poluição 

Resolução 
CONAMA nº 

491/2018 
Dispõe sobre padrões de qualidade do ar. 

Lei Estadual 
nº 

15.725/2016 

Estabelece normas e diretrizes para a qualidade do ar, no âmbito do 
Estado de Pernambuco, e dá outras providências. 

Lei Estadual 
nº 12.916/ 

2005 

Dispõe sobre licenciamento ambiental, infrações administrativas 
ambientais, e dá outras providências. 

Proteção e 
controle da 

poluição sonora 

Lei Estadual 
nº 12.789 

Dispõe sobre ruídos urbanos, poluição sonora e proteção do bem-estar e 
do sossego público e dá outras providências. 

Decreto 
Estadual nº 
28.558/05 

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. 

NBR 10.151 
Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 
comunidade - Procedimento 

Proteção à 
qualidade e 

quantidade das 
águas 

Lei Federal n° 
9.433/97 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 
21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março 
de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

Lei Estadual 
nº 

12.984/2005 

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

Resolução do 
CONAMA 
n°357/05 

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. 

Resolução 
CONAMA Nº 

430//2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 
complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

Resolução do 
CONAMA n° 

396/08 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 
enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. 
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Proteção à 
qualidade do solo 

Resolução 
Conama nº 
420/2009 

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. 

Espaços 
legalmente 
protegidos 

Lei Federal n° 
9.985/2000 

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá 
outras providências. 

Lei Estadual 
nº 

13.787/2009 

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

Resolução 
Conama n° 
369/2006 

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. 

Lei Estadual 
n° 9.931/1986 

Define como áreas de proteção ambiental as reservas biológicas 
constituídas pelas áreas estuarinas do Estado de Pernambuco. 

 Lei Federal nº 
12.651/2012  

  

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 
31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 
de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 
1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 
24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Supressão de 
vegetação e 

compensação 
ambiental 

Lei Estadual 
n° 

11.206/1995 

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

Lei Nº 
15.652/15 

Altera a Lei nº 11.206, de 31 de março de 1995, que dispõe sobre a política 
florestal do Estado de Pernambuco. 

Legislação sobre 
fauna 

Lei Federal nº 
5.197/67 

Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências. 

IN IBAMA nº 
179/2008 

Diretrizes e procedimentos para destinação dos animais da fauna 
silvestre nativa e exótica apreendidos, resgatados ou entregues 
espontaneamente às autoridades competentes 

IN IBAMA nº 
23/2014 

Define as diretrizes e os procedimentos para a destinação de animais 
silvestres apreendidos, resgatados por autoridade competente ou 
entregues voluntariamente pela população, bem como para o 
funcionamento dos Centros de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA 
- CETAS 

Licenciamento e 
avaliação de 

impacto ambiental 

Lei Federal n° 
6.938/81 

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

Decreto n° 
99.274/90 

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 dispõem, respectivamente sobre a criação de 
Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, e dá outras providências. 

Resolução 
Conama n° 

01/86 

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de 
impacto ambiental. 

Resolução 
Conama n° 

09/87 

Dispõe sobre a realização de Audiências Públicas no processo de 
licenciamento ambiental. 

Resolução 
Conama n° 

01/88 

Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal de atividades e instrumentos de 
defesa ambiental 

Resolução 
Conama 
n°237/97 

Dispõe sobre conceitos, sujeição, e procedimento para obtenção de 
Licenciamento Ambiental, e dá outras providências 

Resolução 
Conama n° 
404/2008 

Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro 
sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 
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Lei Estadual 
n° 

14.249/2010 

Dispõe sobre licenciamento ambiental, infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

IN CPRH n° 
008/2021 

Dispõe sobre critérios locacionais para o licenciamento ambiental de 
aterros sanitários de resíduos sólidos não perigosos. 

IN CPRH n° 
009/2021 

Dispõe sobre a dispensa temporária da elaboração de EIA/RIMA e a 
exigência de Relatório Ambiental Simplificado - RAS para 
empreendimentos de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos Classe 
II. 

Políticas de 
Resíduos Sólidos 

Lei Federal Nº 
12.305/2010 

Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 

Lei Estadual 
Nº 

14.236/2010 

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

Marco legal do 
saneamento 

básico 

Lei Federal nº 
14.026/2020 

Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 
de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA) competência para editar normas de referência sobre o 
serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para 
alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos 
Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por 
contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da 
Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para 
aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei 
nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de 
janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de 
aplicação às microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, 
para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de 
financiar serviços técnicos especializados. 

Normas para 
Aterro 

NBR 
8.419/1992 

Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos 
urbanos. 

NBR 
13.896/1997 

Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e 
operação 

Responsabilidades 
ambientais 

Lei Federal n° 
9.605/1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Lei Estadual 
n° 

14.249/2010 

Dispõe sobre licenciamento ambiental, infrações e sanções 
administrativas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Proteção ao 
Patrimônio 

Histórico-Cultural 

Lei Federal n° 
3.924/1961 

Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. 

Lei Federal n° 
3.551/2002 

Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem 
patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do Patrimônio 
Imaterial e dá outras providências. 

Portaria do 
IPHAN n° 

07/88 

Estabelece procedimentos necessários à comunicação prévia, às 
permissões e às autorizações para pesquisas e escavações 
arqueológicas em sítios arqueológicos previstas na Lei nº 3.924/1961. 

IN IPHAN nº 
01/2015 

Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos processos de 
licenciamento ambiental dos quais participe. 

 

 

Vale ressaltar que o município não possui qualquer instrumento legal que 

regulamente as atividades da CTR Itaparica, conforme já esclarecido 

anteriormente neste documento.  
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É prudente esclarecer que as leis e/ou regulamentos não elencados 

acima, neste item do RAS, mas citados no TR, não regulamentam as atividades 

desenvolvidas pela CTR Itaparica.  

 

5.1. COMPETÊNCIA AMBIENTAIS 
 
A Lei Complementar n° 140, de 08/12/2011, aborda a competência nos 

níveis Federal, Estadual e Municipal quanto as ações administrativas relativas à 

proteção das paisagens naturais notáveis, ao meio ambiente, ao combate à 

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e 

da flora.  

Como o município de Itacuruba não possui qualquer instrumento que 

regulamente o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimento 

utilizadores de recursos ambientais, cabe ao órgão ambiental estadual, que em 

Pernambuco é a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), a competência 

de promover o licenciamento ambiental da CTR Itaparica. 

 

Art. 8º São ações administrativas dos Estados.   

 

XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou 

empreendimento utilizadores de recursos ambientais, 

efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob 

qualquer forma, de causar degradação ambiental, 

ressalvado o disposto nos arts. 7ºe 9º; 

 
 

5.2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
 
A área destinada à CTR Itaparica possui certidão registrada no Cartório 

Único de Belém de São Francisco, livro 64, folhas livro 171/172, traslado 1, sob 

o protocolo 2073. 

Apesar de não possuir instrumentos legais quanto a regulamentação da 

principal atividade da CTR e ao uso e ocupação do solo, a Prefeitura Municipal 

do Município de Itacuruba autorizou através de carta de anuência (Anexo X), a 

implantação da CTR Itaparica em seu território. 
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5.3. PROTEÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO 
 
A CTR Itaparica atende o Art. 4º da Lei Estadual nº 12.916/ 2005, cabendo 

à CPRH a autorização de cada etapa de implantação e operação do 

empreendimento pelo enquadramento da atividade no item 3 do Anexo 1.  

 

Art. 4º A localização, construção, instalação, ampliação, 

modificação, reforma, recuperação, operação de 

estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, ou consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos 

e pesquisas científicas capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental, dependerão de prévio 

licenciamento da CPRH, sem prejuízo de outras licenças 

legalmente exigíveis. 

 

§ 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os 

empreendimentos e as atividades relacionadas no Anexo I e 

II desta Lei. 

 

Quanto aos padrões de qualidade do ar, dispostos na Resolução Conama 

nº 491/2018 e na Lei Estadual nº 15.725/2016, a CTR Itaparica atende as 

diretrizes, principalmente o seu Art. 2º da Lei Estadual, buscando sempre a 

preservação e conservação do meio ambiente. 

 

Art. 2º A atmosfera é um bem ambiental indispensável à vida 

e às atividades humanas, sendo sua conservação uma 

obrigação de todos, sob a gerência do Estado, e proibida 

qualquer forma de emissão de poluentes atmosféricos acima 

dos limites estipulados na legislação. 

 

O Plano de Controle de Emissões Atmosféricas, previsto da Resolução 

Conama nº 491/2018, está incluso dentro dos Programas Ambientais propostos 

por este RAS. Contido no item 11 do referido documento, sua elaboração 
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ocorrerá conforme Termo de Referência -TR, disponibilizado pela Agência 

Estadual de Meio Ambiente - CPRH. 

 

Art. 2º Para efeito desta resolução são adotadas as 

seguintes definições: 

 

VI - Plano de Controle de Emissões Atmosféricas: 

documento contendo abrangência, identificação de fontes 

de emissões atmosféricas, diretrizes e ações, com 

respectivos objetivos, metas e prazos de implementação, 

visando ao controle da poluição do ar no território estadual 

ou distrital, observando as estratégias estabelecidas no 

Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar - 

PRONAR; 

 

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

Resolução serão adotados sequencialmente, em quatro 

etapas. 

 

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

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

subsequente, levando em consideração os Planos de 

Controle de Emissões Atmosféricas e os Relatórios de 

Avaliação da Qualidade do Ar, elaborados pelos órgãos 

estaduais e distrital de meio ambiente, conforme os artigos 

5º e 6º, respectivamente. 

 

Art. 5º Os órgãos ambientais estaduais e distrital deverão 

elaborar, em até 3 anos a partir da entrada em vigor desta 

Resolução, um Plano de Controle de Emissões Atmosféricas 

que deverá ser definido em regulamentação própria. 
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Art. 6º Os órgãos ambientais estaduais e distrital elaborarão 

o Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar anualmente, 

garantindo sua publicidade. 

 
 

5.4. PROTEÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO SONORA 
 

Em relação à potencial produção de ruídos, a CTR Itaparica pautará sua 

atuação respeitando os limites estabelecidos na Lei Estadual nº 12.789, 

buscando a preservação do sossego e bem-estar públicos, no tocante a ruídos, 

vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por 

qualquer meio ou forma que contrariem os níveis máximos de intensidade 

auditiva.  As análises quantitativas e qualitativas dos equipamentos utilizados no 

empreendimento serão apresentadas no Programa de Gerenciamento de Risco 

– PGR. 

 

Art. 1º É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público 

com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de 

qualquer natureza, produzidos por qualquer meio ou forma 

que contrariem os níveis máximos de intensidade auditiva, 

fixados por lei. 

 

Art. 6º O nível de som provocado por máquina e aparelhos 

utilizados nos serviços de construção civil, devidamente 

licenciados, deverão atender aos limites máximos 

estabelecidos de acordo com a tabela do Art. 15. 

 

Art. 15. Para aplicação dos níveis máximos aceitáveis de 

ruídos de acordo com o tipo de área e períodos do dia, do 

que trata os arts. 4º, 5º, 6º e 11, desta Lei, aplicar-se-á a 

seguinte tabela: 

 

Tipo de área                                    Período do dia 

                                       Diurno           Vespertino        Noturno 

Residencial                    65dBA              60dBA            50dBA 
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Diversificada                 75dBA              65dBA            60dBA 

 

Uma vez que, conforme já registrado anteriormente no presente 

documento, o município de Itacuruba não possui instrumento legal para esse fim, 

caberá ao Poder Público Estadual o ato de fiscalização, conforme estabelecido 

no Decreto Estadual nº 28.558/05. 

 

Art. 1º A fiscalização e o cumprimento da Lei Estadual nº 

12.789, de 28 de abril de 2005, na ausência da 

municipalidade, caberá ao Poder Público Estadual, por 

intermédio da Secretaria de Defesa Social - SDS, a qual, 

através das Polícias Civil e Militar de Pernambuco (PMPE) 

competirá a lavratura dos respectivos autos de infração, 

interdição da atividade, fechamento do estabelecimento, 

embargo da obra e apreensão da fonte ou do veículo, 

conforme o caso. 

 

Por estar localizada em uma área sem empreendimento vizinhos e/ou 

residências rurais, a CTR Itaparica deverá atender os critérios da Avaliação NCA 

estabelecidos na NBR 10.151, sendo caracteriza como: 

 

• Área predominantemente industrial; 

• Limite de 70 e 60 dBA, para os turnos diurno e noturno, 

respectivamente.   

 
 

5.5. PROTEÇÃO À QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS 
 
Quanto a presença e a classificação de corpo hídrico na área de 

implantação da CTR Itaparica, foi realizado um levantamento de dados oficiais 

no que tange a temática, conforme estabelecido na Lei Federal n° 9.433/97 e na 

Lei Estadual nº 12.984/2005. 

Os resultados do citado levantamento no que se refere à existência, às 

características e à classificação são apresentados no item 7.1.3. do RAS.  
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Ressalte-se ainda que, ao longo da fase de implantação e na operação, 

as condições, parâmetros, padrões e gestão de lançamento de efluentes 

gerados na CTR Itaparica ocorrerão conforme o disposto nas Resoluções 

Conama n°357/05 e nº 430//2011. 

 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre condições, parâmetros, 

padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes 

em corpos de água receptores, alterando parcialmente e 

complementando a Resolução nº 357, de 17 de março de 

2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

 

Parágrafo único. O lançamento indireto de efluentes no 

corpo receptor deverá observar o disposto nesta Resolução 

quando verificada a inexistência de legislação ou normas 

específicas, disposições do órgão ambiental competente, 

bem como diretrizes da operadora dos sistemas de coleta e 

tratamento de esgoto sanitário. 

 

Art. 2º A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, 

não está sujeita aos parâmetros e padrões de lançamento 

dispostos nesta Resolução, não podendo, todavia, causar 

poluição ou contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas. 

 

Art. 3º Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente 

poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores 

após o devido tratamento e desde que obedeçam às 

condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução 

e em outras normas aplicáveis. 

 

Os sistemas de saneamento da CTR Itaparica estarão em pleno 

funcionamento durante todo o período de implantação e operação, os quais 

serão mantidos e preservados. Vale ressaltar que o lançamento do efluente não 

ocorrerá de forma direta em corpo hídrico. Todo tipo de efluente gerado na CTR 



 

 

58 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
CTR ITAPARICA – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SERTÃO ITAPARICA LTDA 
ART OBRA/SERVIÇO Nº PE20220751356  

terá seu próprio sistema de tratamento, atendendo plenamente os padrões 

estabelecidos na Resolução Conama 357/05 em seu Art. 34º. A concepção dos 

sistemas ocorrerá conforme as normas vigentes de projeto e construção.  

Quanto à classificação e o enquadramento das águas subterrâneas, será 

utilizado o capítulo II da Resolução Conama 357/05 e o seu Art 29º. Todo o seu 

processo de caracterização estará apresentado no Programa de Monitoramento 

de Qualidade da Água Subterrânea.   

 

Art. 27. A aplicação e disposição de efluentes e de resíduos 

no solo deverão observar os critérios e exigências definidos 

pelos órgãos competentes e não poderão conferir às águas 

subterrâneas características em desacordo com o seu 

enquadramento. 

 

§ 1ºA aplicação e a disposição, referidas no caput, não serão 

permitidas nos casos em que as águas dos aquíferos, 

conjunto de aquíferos ou porções desses estejam 

enquadrados na Classe Especial. 

 

§ 2º A aplicação e a disposição serão precedidas de plano 

específico e programa de monitoramento da qualidade da 

água subterrânea a serem aprovados pelo órgão 

competente. 

 
 

5.6. PROTEÇÃO À QUALIDADE DO SOLO 
 
Para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas decorrentes das 

atividades da CTR Itaparica, será implantado o Programa de Monitoramento de 

Qualidade do Solo e das Águas Subterrâneas na área do empreendimento, que 

buscará medidas preventivas para atender os valores de referência da 

Resolução Conama nº 420/2009, almejando preservar a qualidade ambiental. 

 

Art. 3º A proteção do solo deve ser realizada de maneira 

preventiva, a fim de garantir a manutenção da sua 
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funcionalidade ou, de maneira corretiva, visando restaurar 

sua qualidade ou recuperá-la de forma compatível com os 

usos previstos. 

 
 

5.7. ESPAÇOS LEGALMENTE PROTEGIDOS 
 

Não será necessário solicitar autorização à CPRH quanto a supressão 

vegetal em Área de Preservação Permanente - APP, tendo em vista que o 

perímetro licenciado para as atividades da CTR Itaparica não apresenta a 

existência de qualquer APP (Figura 9), e, consequentemente, não apresenta 

necessidade de intervenção ou supressão de vegetação em APP, mesmo a 

atividade do empreendimento atendendo o Art. 2º nos itens a e b da Resolução 

Conama nº 369/06. 

 

 
Figura 13. Delimitação de APPs nas proximidades da CTR Itaparica 

 

Considerando a Lei Estadual n° 9.931/1986, o empreendimento não está 

localizado em áreas estuarinas, consequentemente, não se aplicando a Lei. 

Quanto à vegetação nativa, sua proteção está prevista na Lei Federal nº 

12.651/2012, em seu Art. 12º que preconiza que toda propriedade rural deve 
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manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal como 

se pode observar a seguir: 

 

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura 

de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo 

da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação 

Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos 

em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos 

no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 

2012). 

 
II - Localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por 

cento). 

 

A aplicação desta Lei está comprovada no Cadastro Ambiental Rural do 

imóvel, conforme estipulado no Art. 18º, com uma área total de 37,8783 ha, 

correspondendo a 0,6887 de módulos fiscais. O imóvel possui uma Área de 

Reserva Legal de 7,60 ha (20,09%).   

A área destinada à futura instalação da CTR Itaparica, não dispõe da Área 

de Reserva Legal. Todo o perímetro de Reserva Legal e APP contidas no 

Cadastro Ambiental Rural – CAR do imóvel, são respeitados e preservados 

conforme IN CPRH nº 008/2021 (Figura 10). 

 
XIV- a área não esteja situada em área de Reserva Legal; 
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Figura 14. Delimitação da Área de Reserva Legal da CTR Itaparica. 

 
 
Tabela 11. Caracterização das coordenadas da Área de Reserva Legal presente na CTR 
Itaparica. 

Nº ponto Longitude Latitude 
01 529430 9042009 
02 529645 9041930 
03 529533 9041614 
04 529322 9041708 

 
 

5.8. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 
Será solicitada à CPRH a necessária autorização para supressão da 

vegetação conforme estabelece a Lei Estadual n° 11.206/1995. O quantitativo 

de indivíduos a serem suprimidos será indicado em censo florestal contendo a 

previsão da Compensação Ambiental pela Supressão da Vegetação, o que será 

apresentado na etapa do processo de Licença de Instalação.  
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Figura 15. Delimitação da área a ser suprimida. 

 
 

O RAS contempla Programas destinados à recuperação de áreas 

degradas e ao monitoramento de áreas reflorestadas, bem como possíveis 

compensações ambientais. Porém, as compensações ambientais serão 

definidas e alinhadas junto à CPRH na próxima fase de licenciamento.  

Vale ressaltar que a CTR Itaparica cumprirá o disposto no Art. 48º da Lei 

11.206/1995, considerando a IN 007/2018, que estabelece os critérios para 

procedimentos relativos ao manejo de fauna silvestre. 

 

Art. 48. São passiveis de exploração: 

 

III - As florestas nativas, executando-se aquelas de 

preservação permanente estabelecidas na legislação em 

vigor. 

 

§ 5º Uma vez autorizado o corte de árvores, nos termos 

desta Lei, será obrigatório a comunicação do início do corte, 

para que o órgão competente, diretamente, ou através de 
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entidades conveniadas possa exercer a fiscalização sendo 

obrigatória a vistoria após a realização do corte. 

 

Quanto à Lei Nº 15652/15, este Relatório Ambiental simplificado (RAS), 

apresentado a CPRH atende o disposto, destacando: 

 

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 alternativa de área de uso para o intento. 

(NR) 

 

II - Estudos ambientais cabíveis, definidos e aprovados pelo 

órgão ambiental competente no âmbito do licenciamento 

ambiental. (NR) 

 

§ 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. (NR) 

 

§ 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: (AC) 

 

d) Relatório Ambiental Simplificado (RAS); (AC) 
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5.9. LEGISLAÇÃO SOBRE FAUNA 
 
A CTR Itaparica incluirá em seu Programa de Educação Ambiental (PEA), 

a pauta da preservação da Fauna, estabelecendo a proibição de toda e qualquer 

ação dos seus colaboradores, em todas as etapas de implantação, operação e 

desativação, com o objetivo de utilização, perseguição, caça ou apanha de 

animais de quaisquer espécies.  

Está prevista a implantação do Plano de Afugentamento e Salvamento de 

Fauna conforme as diretrizes da Instrução Normativa 007/2018.   

 

Art. 4º Serão concedidas autorizações de captura, coleta e 

transporte de fauna silvestre específicas para cada uma das 

seguintes atividades: 

 

I - Levantamento de fauna; 
 
II - Resgate e afugentamento de fauna; 
 
III - Monitoramento de fauna. 

 

 Art. 6º As solicitações de autorizações de captura, coleta e 

transporte de fauna silvestre deverão ser requeridas perante 

a CPRH obedecendo aos seguintes critérios: 

 

§ 4º Para intervenções em cobertura vegetal e área de 

ocorrência do Bioma Caatinga, deverão ser atendidas as 

seguintes exigências: 

 

IV - Para intervenções acima de 10,00 ha o empreendedor 

deverá, no momento da solicitação da Licença de Instalação 

ou da autorização para supressão de vegetação, entre 

outras, solicitar: 

 

a) Autorização de captura, coleta e transporte de fauna 

silvestre, objetivando o levantamento de fauna, contendo os 
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documentos necessários, conforme capítulo III, desta 

Instrução Normativa. 

 

b) Autorização de captura, coleta e transporte de fauna 

silvestre, objetivando o Resgate e afugentamento da fauna, 

contendo os documentos necessários, conforme capítulo IV 

desta Instrução Normativa. 

 

c) Autorização de captura, coleta e transporte de fauna 

silvestre, objetivando o monitoramento de fauna, contendo 

os documentos necessários, conforme capítulo V desta 

Instrução Normativa. 

 

§ 4º A depender de análise técnica, a autorização descrita 

na alínea c do inciso IV deste artigo poderá ser dispensada, 

conforme emissão de justificativa técnica. 

 

Os animais resgatados estando ou não feridos, serão entregues ao Centro 

de Triagem de Animais Silvestres – CETAS e/ou órgão competentes para que 

os devidos procedimentos de reabilitação sejam efetivados, conforme 

estabelecido na IN CPRH 007/2018 e na IN IBAMA nº 179/2008. 

 

Art. 7º Para a tipologia de autorização - Exploração de talhão 

de Plano de Manejo Florestal Sustentável e Supressão de 

Indivíduos Isolados de Espécies Nativas (que não se 

enquadre no conceito de cobertura florestal) são 

dispensadas as autorizações de captura, coleta e transporte 

de fauna silvestre, devendo o empreendedor cumprir as 

orientações expressas nas demais autorizações a serem 

emitidas. 

 

c) Caso seja encontrado algum animal (filhote ou ferido) este 

deve ser encaminhado ao Centro de Triagem de Animais 
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Silvestres - CETAS e/ou clínica apta ao atendimento de 

animais silvestre, prioritariamente. 

 

A solicitação de Autorização para Levantamento de Fauna e o 

Levantamento ocorrerá, conforme estipulado no Art. 12º da IN 007/2018.  

 

IX - De acordo com o tamanho e a complexidade da área a 

ser suprimida, o esforço amostral mínimo deverá atender 

aos seguintes critérios em área de Caatinga: 

 

a) Áreas de 10,00 ha a 50,00 ha- Campanha de 40horas, 

distribuída em pelo menos 5 dias de campo, durante 

horários, épocas e/ou períodos mais propícios à observação 

de cada grupo da fauna, abrangendo as diferentes 

fitofisionomias existentes. 

 

As demais etapas necessárias para o cumprimento e o atendimento desta 

IN CPRH 007/2018, serão executadas após a autorização da CPRH.   

 
 

5.10. LICENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
A CRT Itaparica atende ao disposto no Art. 9º da Lei Federal n° 6.938/81, 

observando os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, conforme 

orientações da CPRH, agente de aplicação da legislação ambiental federal no 

âmbito do estado de Pernambuco. 

A solicitação do presente RAS pela CPRH atende à Resolução Conama 

nº 01/86, no tocante a estudos direcionados à avaliação de impactos porventura 

decorrentes das atividades da CTR Itaparica. Vale ressaltar que a IN CPRH nº 

009/2021 dispensa temporariamente a elaboração de EIA/RIMA e realização de 

Audiência Pública, exigindo apenas o Relatório Ambiental Simplificado - RAS 

para a instalação de empreendimentos de aterro sanitário de resíduos sólidos 

urbanos Classe II. 

Ressalte-se que apenas a Resolução Conama n° 404/2008, estabelece 

critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de 
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pequeno porte de resíduos sólidos urbanos, e que a CTR Itaparica atende os 

critérios e diretrizes estabelecidas nesta Resolução, conforme dados 

apresentados neste documento (RAS), e no Memorial Descritivo apresentado a 

CPRH. 

De acordo com a classificação constante na Lei Estadual n° 14.249/2010, 

a CTR Itaparica está enquadrada no item 3.2 da citada lei, enquadrando-se na 

classificação H, com uma estimativa de produção de 47 ton/dia. 

Quanto às diretrizes estabelecidas na Instrução Normativa de nº 

008/2021, a CTR Itaparica buscou atender todos os itens dos critérios 

locacionais, conforme apresentado no presente RAS. 

 
 

5.11. POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SANEAMENTO, NORMAS E 
RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS  
 
As atividades da CTR Itaparica são norteadas pelas Leis Federais nº 

12.305/2010, nº 14.026/2020, n° 9.605/1998 e Leis Estaduais n° 14.249/2010 e 

nº 14.236/2010, no sentido de buscar permanentemente a preservação da 

qualidade de vida e do meio ambiente. 

Quanto ao Projeto Executivo da CTR Itaparica, o mesmo será norteado 

pelas NBR 8.419/1992 e a NBR 13.896/1997. 

 
 

5.12. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL  
 
A atividade da CTR Itaparica está descrita no item 55 do Anexo II da IN 

IPHAN Nº 01/2015, como infraestrutura urbana superior a 10.000 m² com nível 

estabelecido como III.  

Este nível é caracterizado como de média e alta interferência sobre as 

condições vigentes do solo, grandes áreas de intervenção, com limitada ou 

inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado. Possui como 

exigência, de acordo com a IN para este nível, a Elaboração do Projeto de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico a ser previamente autorizado 

por Portaria do IPHAN, e procedimentos subsequentes, conforme arts. 18 e 19 

da IN IPHAN Nº 01/2015.  
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6 ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 
 

A realização de um diagnostico ambiental efetivo e com ampla 

abrangência, pressupõe a delimitação da área de influência, de maneira a 

possibilitar a definição do espaço geográfico passível de alterações e 

potencialmente suscetível às consequências da implantação e operação da CTR 

Itaparica, seja em seus aspectos físico, biótico e socioeconômico. 

A área de influência do presente Relatório Ambiental Simplificado, foi 

classificada em 03 (três) subáreas com delimitações espaciais distintas, sendo 

elas:  Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área 

Diretamente Afetada (ADA). 

A Resolução CONAMA Nº 001/86, em seu Art. 5º, do item III, estabelece 

que devem ser definidos como os limites da área geográfica a ser direta ou 

indiretamente afetada pelos impactos ambientais, e denominada área de 

influência do projeto, a bacia hidrográfica na qual está inserida.  

Em atendimento a essa Resolução, as subáreas delimitadas estão dentro 

do perímetro da bacia hidrográfica do Rio Pajeú, porém, cada uma de suas 

subáreas apresenta delimitação espacial distinta.  

 
  

6.1. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 
 

De acordo com o Termo de Referência disponibilizado pela CPRH, Área 

de Influência Indireta (AII) é aquela na qual os impactos provenientes da 

implantação e operação do empreendimento se fazem sentir de maneira indireta 

e com menor intensidade em relação à área de influência direta. 

Para o presente estudo o espaço geográfico classificado como Área de 

Influência Indireta (AII), foi o perímetro territorial do município de Itacuruba. 

 
 

6.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID) 
 

Segundo o Termo de Referência, a Área de Influência Direta (AID) é 

caracterizada como aquela sujeita aos impactos diretos provenientes da 

implantação e operação do empreendimento. 

No presente estudo foi delimitada uma área de 1km após o perímetro da 

Área Diretamente Afetada (ADA).   
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6.3. ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) 
 

A Área Diretamente Afetada (ADA), é definida como aquela onde ocorrem 

as intervenções relacionadas ao empreendimento, incluindo as áreas de apoio, 

como canteiros de obra, acessos, áreas de empréstimo, áreas de depósito 

temporário dentre outros itens. 

Para efeito da ADA deste RAS considerou-se a área total projetada para 

a implantação da CTR Itaparica, equivalente a 30,3 hectares. 

 

 
Figura 16. Delimitação da Área de Influência da CTR Itaparica. 
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7 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 
 

7.1. MEIO FÍSICO 
 

7.1.1 Clima e Condições meteorológicas 

 

O município de Itacuruba está inserido na região do semiárido brasileiro. 

O clima da região é classificado como Tropical Semi-Árido, devido a sua 

irregularidade de precipitação, caracterizada por longos períodos de estiagem 

(CPRM, 2005), conforme pode ser observado na Figura 13 a seguir. 

 

 

 
Figura 17. Climatologia no Estado de Pernambuco (mm). Fonte: Adaptação APAC (2022). 

 
 
Para caracterizar o clima e condições meteorológicas presentes nas 

subáreas de influência, tomou-se como parâmetro as características do 

município de Floresta, localizado a aproximadamente 13 km da CTR Itaparica, 

uma vez que não há dados oficiais como da Agência Pernambucana de Águas 

e Climas (APAC) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), relativos ao 

município de Itacuruba.  

Foram utilizados dados da empresa Weather Spark, que utiliza como 

metodologia análise retrospectiva do satélite MERRA-2 da NASA. Efetuada entre 

os anos de 1980 a 2016 a metodologia fundamentou-se em observações diárias 

e horárias, entre 8h e 21h, baseando-se em índices independentes capazes de 

calcular as sensações de temperatura, céu encoberto e precipitação total.  
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Os resultados obtidos permitiram afirmar que, ao longo de todo o ano, o 

tempo na região é classificado como seco e com ventos fortes, observando-se 

uma variação de temperatura de 18°C a 37°C (Gráfico1). 

 

 
Gráfico 1. Condições meteorológicas da região. Fonte: Weather Spark.  

 
 

As temperaturas elevadas são atingidas nos meses de setembro, outubro, 

novembro e dezembro com temperatura média diária acima dos 36°C, sendo 

novembro classificado como o mês mais quente do ano, com máxima de 37°C e 

mínima de 23°C. As temperaturas mais baixas ocorrem entre os meses de junho 

e agosto, podendo atingir a mínima de 19°C e a máxima de 31°C (Gráficos 2 e 

3). 

 
Gráfico 2. Caracterização das temperaturas máximas e mínimas médias. Fonte: Weather Spark. 

 



 

 

72 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
CTR ITAPARICA – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SERTÃO ITAPARICA LTDA 
ART OBRA/SERVIÇO Nº PE20220751356  

 
Gráfico 3. Caracterização das temperaturas máximas e mínimas médias. Fonte: Weather Spark. 
 
 

A cobertura de nuvens na região, ao longo do ano, sofre variação sazonal, 

sendo a época de menor cobertura entre os meses de maio e outubro, 

ressaltando-se que julho caracteriza-se como o mês sem nuvens, quase sem 

nuvens ou parcialmente encoberto em 74% de sua duração. Por outro lado, o 

mês classificado como o mais encoberto do ano é dezembro, apresentando-se 

dessa forma em média por 65% do seu tempo, conforme se apresenta no Gráfico 

4. 

 

 
Gráfico 4. Caracterização de nebulosidade na região. Fonte: Weather Spark. 
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A probabilidade de precipitação na região varia ao longo do ano. O 

período de maior precipitação ocorre entre os meses de janeiro e maio, com uma 

probabilidade de ocorrência diária de 19%. Por sua vez, março é o mês de maior 

probabilidade de chuvas apresentando uma média de 80 (oitenta) milímetros de 

precipitação. Quanto ao período de seca, ele ocorre entre os meses de maio a 

janeiro, tendo agosto como o mês mais crítico com média de apenas 4 milímetros 

de precipitação de chuva, conforme se pode observar nos Gráficos 5 e 6. 

 

 
Gráfico 5. Probabilidade diária de precipitação na região. Fonte: Weather Spark. 
 
 
 

 

Gráfico 6. Caracterização de chuva mensal média na região. Fonte: Weather Spark. 

 

 

De acordo com o CPRM (2005), o município de Itacuruba apresenta uma 

precipitação média anual de 431,8 mm, com chuvas de verão.  
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Os dados referentes à umidade da região foram baseados no nível de 

conforto de umidade no ponto de orvalho, em que os pontos de orvalho mais 

altos indicam maior umidade.  

A região apresenta alta variação sazonal de umidade, sendo o período 

anual mais abafado entre os meses de dezembro e julho, em que o nível de 

conforto é abafado, opressivo ou extremamente úmido pelo menos em 22% do 

tempo. O mês de abril apresenta 71% de dias abafados quanto o mês de 

setembro apresenta o menor índice com apenas 0,6%, conforme Gráfico 7. 

 

 

 
Gráfico 7. Níveis de conforto em umidade na região.  Fonte: Weather Spark. 

 
 

A região apresenta ventos com velocidade sazonal. Assim, durante os 

meses de maio a novembro, os ventos podem atingir velocidade média acima de 

18,0 km/hora, podendo chegar a aproximadamente 23 km/hora em setembro 

sendo o período de ventos calmos, podendo em março atingir 3,6 km/hora de 

velocidade média horária. A direção média horária predominante do vento na 

região é no sentido leste durante todo o ano (Gráficos 8 e 9). 



 

 

75 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
CTR ITAPARICA – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SERTÃO ITAPARICA LTDA 
ART OBRA/SERVIÇO Nº PE20220751356  

 

Gráfico 8. Velocidade média do vento na região. Fonte: Weather Spark. 

 
 

 
Gráfico 9. Direção do vento na região. Fonte: Weather Spark. 

 

 
A análise dos dados apresentados quanto ao clima e à meteorologia da 

região, indicam que a implantação da CTR Itaparica é totalmente favorável, 

principalmente quanto a direção dos ventos, por ser a área escolhida para a sua 

localização não habitada e/ou não abrigar outros empreendimentos na direção 

Leste em um raio de 1km. 
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Figura 18. Ilustração da direção e ausência de núcleos populacionais. 

Fonte: Google Satélite, 2021. 

 
 

7.1.2 Geotecnia 
 

7.1.2.1. Geologia  
 
Geologicamente o município de Itacuruba está inserido na Província da 

Borborema, ao sul do Estado de Pernambuco. O território de Itacuruba é 

composto por litótipos da era Mesoproterozóica, os complexos de Belém do São 

Francisco, Cabrobó, Granitóides Indiscriminados e Itaporanga.  (CPRM, 2005; 

IBGE, 2021). 

 

 
Figura 19. Mapa Geológico de Itacuruba e geologia presente na área do empreendimento. 

Fonte: Adaptação GEOSGB do CPRM, 2022. 

Direção dos ventos 
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A CTR Itaparica está totalmente inserida no Complexo Belém do São 

Francisco (NP1bf), unidade que abrange aproximadamente 35% (trinta e cinco 

porcento) do território de Itacuruba. Esta unidade é composta por Litótipos 

Metadiorito, Migmatito, Ortognaisse granítico, Ortognaisse granodiorítico, 

Ortognaisse tonalítico.  

Ressalte-se que segundo a ferramenta de prevenção de desastre do 

Serviço Geológico do Brasil (CPRM), a CTR Itaparica não está localizada em 

área sujeita a inundações, atendendo totalmente ao item VII da IN CPRH nº 

008/2021 (Figura 15).  

 

 
Figura 20. Análise de área sujeita a inundação pelo RIGeo. 

Fonte: Repositório Institucional de Geociências (RIGeo) - CPRM 

 

De acordo com o Relatório de Setorização de Áreas da CPRM (2018), 

classificando-as como passíveis de Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de 

Massa, Enchentes e Inundações, o município não apresenta riscos dos tipos Alto 

ou Muito Alto a deslizamentos, inundações e/ou erosões. 

 
 

7.1.2.2. Geomorfologia  
 

O município de Itacuruba possui um relevo predominantemente suave-

ondulado (CPRM, 2005). De acordo com Barbosa (2015), a região apresenta 

classes de relevo muito baixa (< 2%) e baixa (2 – 6%) atingindo cerca de 96,7% 

da área, sendo o Luvissolo a classe de solo dominante. 

Para caracterização das declividades presentes na área da CTR Itaparica, 

foi utilizado o Modelo Digital de Elevação, obtido pelo radar SRTM - (Shuttle 
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Radar Topography Mission) disponível no site da NASA 

(https://urs.earthdata.nasa.gov 

//users/new).  

A área da CTR Itaparica não apresenta inclinação superior a 30% (trinta 

por cento) atendendo o item VI da IN CPRH nº 008/2021. De acordo com a 

classificação EMBRAPA (1979), a área apresenta um relevo Plano, Suave 

Ondulado e Ondulado, tendo uma inclinação de até 20% (vinte por cento), de 

acordo com o Modelo Digital de Elevação de 30 metros, o pixel, disponibilizado 

para uso pela NASA. Tal classificação pode ser confirmada através das Figuras 

16 e 17, que demonstram o relevo e a diferença das curvas de níveis do Projeto 

Topográfico presentes na área de estudo, respectivamente. 

 

 
Figura 21. Mapa de Declividade presente no município de Itacuruba. 
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Figura 22. Mapa de Declividade presente na área da CTR Itaparica. 

 

A análise espacial foi confrontada com a planimétrica realizada com o uso 

de drone na fase de planejamento. O resultado da planimétrica apresentou uma 
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altura máxima de 358 e mínima de 324 metros acima do nível do mar, tendo sido 

utilizada interpolação a cada 1 metro, conforme Figuras 18 e 19. 

 

 
Figura 23. Hipsometria da área através de Modelo Digital de Elevação com 30 metros 

disponibilizado pela NASA. 
 

 

 
Figura 24. Construção de modelo digital de elevação por Software Agisoft Metashape 

Professional através de dados coletados por Drone.
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Figura 25. Levantamento planialtimétrico realizado na área da CTR Itaparica pela HR Topografia, 2021.
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 7.1.2.3. Pedologia 
 
De acordo com Barbosa (2015), os solos predominantes no município de 

Itacuruba são os dois tipos Luvissolos e Planossolos, com 70,2% e 27,3%, 

respectivamente, de ocupação territorial. Através da base de dados 

disponibilizada pelo IBGE foi realizado a elaboração do mapa de solos 

predominantes no município de Itacuruba e identificado o Luvissolo na área da 

CTR Itaparica, Figura 24. 

 

 
Figura 26. Mapa de solos predominantes no município de Itacuruba. 
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Figura 27. Solo presente na ADA 

Legenda: A= Registro do perfil de 0,60cm realizado pela Ecolare Engenharia no dia 
14/01/2022 na CTR Itaparica;  B= Perfil de Luvissolo Crômico registrado em Cabrobó, PE pelo 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Fonte: Próprio autor (2022); EMBRAPA (2018). 

 

Luvissolos são compostos por solos minerais, não hidromórficos, logo 

abaixo do horizonte A ou sob o horizonte E, encontramos o horizonte B textural 

com argila de atividade alta e saturação de bases elevada na maior parte dos 

primeiros 100 cm (inclusive BA). Este tipo de solo pode apresentar diversos 

horizontes superficiais, exceto A chernozêmico e horizonte hístico (JACOMINE, 

2009; EMBRAPA, 2018).  

Barbosa (2015), afirma ainda que, a presença desse tipo de solo no 

município de Itacuruba pode apontar indícios de degradação por processos 

erosivos em nível moderado com perda de 25% a 75% do horizonte A, 

caracterizando a erosão em sulcos profundos ou rasos, sendo este segundo tipo 

mais frequente no município.  

 
 

7.1.3 Recursos hídricos superficiais 
 
Segundo o CPRM (2005), Itacuruba está inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do Rio São Francisco (macro), na bacia hidrográfica do Rio Pajeú e 

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. 
Log: 529223; Lat: 9041890 B 

A 
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no Grupo de Bacias de Pequenos Rios Interiores que possuem padrão da 

drenagem dendrítico e os cursos d’água têm regime intermitente. 

 

Tabela 12. Caracterização dos Recursos Hídricos Superficiais do município de Itacuruba. 

CARACTERIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 
ITACURUBA 

Tributários Rios: 

• Rio Pajeú 

Tributários Riachos: 
 

• Riacho Pintadinhas; 

• Riacho Capim Grosso; 

• Riacho Quixabinha,  

• Riacho da Aroeira; 

• Riacho do Boi; 

• Riacho da Maria Preta; 

• Riacho Fechado; 

• Riacho do Tamanduá; 

• Riacho do Iço; 

• Riacho do Tapuio; 

• Riacho das Novilhas; 

• Riacho do Bandarra; 

• Riacho da Caraíba; 

• Riacho da Mariana; 

• Riacho dos Veados; 

• Riacho Poço do Sal; 

• Riacho do Mulungu; 

• Riacho do Barro Branco; 

• Riacho da Suçuarana; 

• Riacho Espinheiro; 

• Riacho do Moselo; 

• Riacho da Pedra; 

• Riacho da Malagueta; 

• Riacho do Caroá; 

• Riacho da Salina; 

• Riacho do Jatobá; 

• Riacho das Barrocas; 

• Riacho Manuel Florentino; 

• Riacho do Espinho; 

• Riacho do Pumaré; 

• Riacho do Itacuruba; 

• Riacho do Cavalete; 

• Riacho Fernandes; e  

• Riacho .do Sal 
 
 

Acumulação: 
 

• Lagoa dos Pereiros; 

• Lagoa do Umbuzeiro; 

• Lagoa da Caatinga; 

• Lagoa do Pau-Ferro; 

• Lagoa dos Patos; 

• Lagoa da Bandarra; 

• Lagoa da Cachoeira; 

• Lagoa Redonda; 

• Lagoa da Aroeira; 

• Lagoa da Barra Velha; e  

• Lagoa da Barra. 
 

 

Fonte: Adaptação CPRM (2005).

 

Conforme se pode verificar na Figura 26 apresentada na sequência foi 

detectado a presença de um corpo d’água na Área de Influência Direta (AID), 

localizado a 234,47 metros do perímetro da CTR Itaparica (Área Diretamente 

Afetada), que foi assim classificado:  

 

➢ Classificação:  

• Efêmero e intermitente; 

• Riacho de terceira ordem da Bacia do Rio Pajeú (UP09); 

• Afluente direto do Riacho do Boi (2ª ordem Bacia do Pajeú).  
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Figura 28. Curso d'água localizado na Área de Influência Direta (AID), a 234,477m da CTR 

Itaparica. 

 
Vele ressaltar ainda que não há qualquer coleção hídrica ou curso de água 

na Área Diretamente Afetada da CTR Itaparica, conforme Figura 27.  

 

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. 
Lon: 529357; Lat: 9041768 
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Figura 29. Caracterização do curso d'água presente na AID. 

 
 

7.1.4 Recursos hídricos subterrâneos 
 

Itacuruba está inserida em dois domínios hidrogeológicos do período 

quaternário. O primeiro é o Domínio Intersticial, composto por rochas 

sedimentares dos Depósitos Aluvionares e dos Depósitos Colúvio-eluviais; o 

segundo é o Domínio Fissural, cuja composição é de rochas de embasamento 

cristalino que englobam rochas metamórficas constituído do Complexo Cabrobó 

e do Complexo Belém do São Francisco e o subdomínio de rochas ígneas Suíte 

calcialcalina Conceição e dos Granitóides. 

 

Tabela 13. Caracterização das unidades estratigráficas presentes em Itacuruba. 
CARACTERIZAÇÃO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS 

EON ERA PERÍODO UNIDADE DESCRIÇÃO 

F
A

N
E

R
O

Z
O

IC
O

 

C
E

N
O

Z
O

IC
O

 

Quaternário Q2a 
Sedimentos Aluvionares (Q2a): depósitos arenosos, 
siltosos, argilosos, com níveis de cascalho. Ambiente 
fluvial. 

Neógeno NQc 
Depósitos colúvio-eluviais (NQc): areia média a grossa, as 
vezes conglomerática de coloração cinza esbranquiçada. 
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P
R

O
T

E
R

O
Z

O
IC

O
 

N
E

O
P

R
O

T
E

R
O

Z
O

IC
O

 

Criogeniano NP2cai 

Complexo Cabrobó,Ibó (NP2cai): granada-biotita 
gnaisses migmatíticos com biotita  Xistos subordinados. 
Possuem intercalações ocasionais de rochas 
calcissilicáticas, quartzitos impuros, gnaisses quartzo-
feldspáticos, metamargas e mármores. Níveis de rochas 
máficas a ultramáficas metamorfisadas (NP2caiu) e níveis 
de metavulcânicas. 

Toniano NP1bf 

Complexo Belém do São Francisco (NP1bf): migmatitos 
de composição variando entre sienogranito a granodiorito 
exibindo estruturas schlieren e nebulítica, com protólitos 
tonalíticos-granodioríticos com intercalação de rochas 
metamáficas e metaultramáficas. Localmente com 
augens de feldspato alcalino. 

Fonte: Adaptação Carta Geológica-Geofísica Folha SC.24-X-A-IV (Floresta) - CPRM, 2018. 

 
 

A CTR Itaparica está totalmente inserida no Complexo Belém do São 

Francisco no Domínio Fissural de embasamento cristalino, conforme Figura 28.  

 

 
Figura 30. Mapa dos Domínios Hidrogeológicos presentes no município de Itacuruba, com a 

caracterização do domínio presente na área da CTR Itaparica. 

 

Segundo dados disponibilizados pelo Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM), através da plataforma SIAGAS Web, há 29 (vinte e nove) poços 

tubulares cadastrados junto ao CPRM no município de Itacuruba até fevereiro de 

2022, o que representa um crescimento de 52,6% quando comparado com os 

dados disponibilizados no Diagnóstico do Município de Itacuruba (CPRM, 2005).   
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Foi realizada uma análise quanto a presença de poços de abastecimento 

na Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA), 

constatando-se que não há poços de abastecimento público e/ou pontos de 

captação de água em um raio 1.000 metros da CTR Itaparica, conforme Figura 

29. 

 

 
Figura 31. Poços Tubulares localizado na AID. 

 
 

7.2. MEIO BIÓTICO 
 

O estudo do meio biótico objetiva caracterizar a flora e fauna existentes 

na Área Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Influência Direta (AID).  Vale 

ressaltar que as áreas estão localizadas em um fragmento homogêneo, ou seja, 

ambas apresentam as mesmas características.  

A metodologia utilizada foi constituída por duas etapas: a primeira delas 

consistiu no levantamento de referencial bibliográfico, através da consulta a 

fontes acadêmico-científicas, literatura especializada e órgãos oficiais que tratam 

sobre o tema, para obter o máximo de referências sobre a ocorrência de 

espécies da fauna, flora e a fitofisionomia nas áreas de interesse.  
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A segunda etapa consistiu em 02 visitas de campo em janeiro de 2022, 

visando percorrer a maior extensão da área do empreendimento para coleta de 

dados que subsidiaram o levantamento florístico e faunístico. A caracterização 

dos vegetais e do estado de conservação dos remanescentes florestais, foram 

realizadas por meio de equipamento como GPS (Sistema de Posicionamento 

Global) no Sistema de Projeção UTM referenciadas ao Sistema Geodésico de 

Referência SIRGAS 2000, Fuso 24 S, mapa cartográfico da área de estudo, 

câmera fotográfica digital, trena de 50 m para representar as parcelas, binóculo 

para observação de pássaros e caderneta de campo. 

 

 
Figura 32. Parcelas amostrais delimitadas para caracterização do meio biótico. 

 
 

7.1.5 Flora 
 

A caatinga sensu stricto é a tipologia vegetacional de maior extensão e 

ocorre basicamente na chamada depressão sertaneja, a qual representa um 

conjunto de pediplanos (RODAL e SAMPAIO, 2002).  

A região semiárida do Brasil representa um domínio morfoclimático 

marcado pela forte sazonalidade climática. O período seco é prolongado e as 
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chuvas são escassas e irregulares, resultando em uma vegetação 

predominantemente caducifólia, com elementos suculentos, espinhosos e 

abrangendo diferentes fisionomias. Possui clima tropical quente e seco que se 

caracteriza por altas temperaturas (25 a 29°C) e baixa pluviosidade (400 a 800 

mm/ano), que resultam em elevadas taxas de evapotranspiração (2000 mm) 

(PRADO, 2003; PENNINGTON et al., 2009).  

A vegetação presente na AIA e AID está classificada como arbustiva-

arbórea baixa, segundo o IBGE (2012). Para o estudo das características 

vegetacionais existentes nas áreas, procedeu-se naturalmente pelo método 

usual de amostragem casualizada, ou seja, foi adotado o método de parcelas 

(Figura 32). 

 

 
Figura 33. Vista frontal da área da CTR Itaparica em Itacuruba – PE. 

 
 
Foram realizadas 05 parcelas de 20 x 10 m², abrangendo um raio de 50m 

cada uma, onde foram identificadas duas fitofisionomias (Figura 32, Tabela 14):´ 

 

• Área mais modificada – parcelas 2 e 3 traçadas aproximadamente a 50 

metros de distância da PE 316, que em função de serem locais de amplo 

movimento de veículos, tornam-se uma área mais perturbada e 

antropizada visivelmente; 

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. 
Lon: 530020; Lat: 9043224 
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• Área mais conservada – parcelas 1, 4 e 5 de espécies com porte mais 

arbóreo que arbustivo, localizadas mais no interior da área, resultando em 

um ambiente com menor perturbação visível.  

 

 
Figura 34. Levantamento botânico usando a metodologia de parcelas (20x10m) na área da 

CTR Itaparica, realizado em janeiro de 2022. 
 

 

 

 

 

 

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. 
Lon: 530083; Lat: 9043240 
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Tabela 14. Distribuição das parcelas com o georreferenciamento das espécies florísticas. 

Parcela Latitude Longitude Nome Científico Nome Popular 

1 530083 9043240 Spondias tuberosa Umbuzeiro 
   Bromelia laciniosa Macambira 
   Neoglasiovia variegata Caroá 
   Tillandsia recurvata Ninho 
   Croton campestris Velame 
   Jatropha curcas Pinhão-manso 
   Jatropha podagrica Jatrofa 
   Cnidoscolus quercifolius Faveleria 
     

2 529829 9043083 Myracrodruon urundeuva Aroeira do Sertão 
   Varronia leucocephala Moleque-duro 
   Bromelia laciniosa Macambira 
   Neoglasiovia variegata Caroá 
   Tillandsia recurvata Ninho 
   Croton campestris Velame 
   Jatropha curcas Pinhão-manso 
   Jatropha podagrica Jatrofa 
   Cnidoscolus quercifolius Faveleria 
   Jatropha gossypiifolia Pião roxo 
     

3 529989 9042627 Poincianella pyramidalis Catingueira 
   Sida cordifolia Malva branca 
   Triumfetta pentandra Carrapicho 
   Zapallo caspi Caspi 
   Digitaria sanguinalis Campim-colchão 
   Cydonia oblonga Marmeleiro 
   Croton campestris Velame 
   Neoglasiovia variegata Caroá 
     

4 529563 9042231 Commiphora leptophloeos Umburana de Cambão 
   Cydonia oblonga Marmeleiro 
   Pilosocereus gounellei Xique xique 
   Tacinga inamoena Quipá 
   Jatropha curcas Pinhão-manso 
   Jatropha podagrica Jatrofa 
   Cnidoscolus quercifolius Faveleria 
   Jatropha gossypiifolia Pião roxo 
     

5 529357 9041768 Sideroxylon obtusifolium Quixaba 
   Cnidoscolus  quercifolius Faveleria 
   Cydonia oblonga Marmeleiro 
   Croton campestris Velame 
   Sida cordifolia Malva branca 
   Croton campestris Velame 
   Tillandsia recurvata Ninho 
   Jatropha podagrica Jatrofa 

 



 

 

93 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
CTR ITAPARICA – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SERTÃO ITAPARICA LTDA 
ART OBRA/SERVIÇO Nº PE20220751356  

A coleta de dados florísticos se deu por meio de dados primários (registro 

fotográfico), sem haver necessidade de coleta de espécimes. Esse estudo 

seguiu o sistema de classificação botânica do Angiosperm Phylogeny Group IV 

(2016), o Brazil Flora Group (BFG, 2015) e o The Plant List (2016).  

A cobertura vegetal da área basicamente em sua totalidade consiste em 

caatinga arbórea-arbustiva aberta (ANDRADE-LIMA, 1961; RODAL et al., 1999). 

Com base nos dados coletados em campo foi gerada uma Lista florística, cuja 

tabela elenca as espécies vegetais encontradas na área de estudo, constando, 

na primeira coluna o nome da família. Já na segunda tem-se o nome das 

espécies vegetais angiospérmicas de acordo com o sistema de classificação 

mais atual (THE ANGIOSPERM PHYLOGENY GROUP, 2016).  

Na terceira coluna encontram-se os nomes vulgares obtidos através de 

consultas bibliográficas e na quarta coluna são apresentados os hábitos dos 

vegetais (árvore, arbusto, subarbusto, epífita, erva e trepadeira), distribuição 

(ampla ou endêmica), origem (nativa e exótica), ameaça de extinção (com 

ameaça e sem ameaça) e usos (terapêutico, medicinal e ornamental) com base 

na Flora do Brasil (FLORA DO BRASIL, 2020) 
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Tabela 15. Lista de espécies florísticas que ocorrem na AIA e AID. 

Família   Nome Científico Nome Popular Hábito Distribuição Origem 
Ameaça de 
Extinção Usos  

Anacardiaceae   Spondias tuberosa Umbuzeiro 
Arbusto, 
árvore 

Ampla 
(caatinga) Nativa Sem ameaça Terapêutico  

    Schinus terebinthifolia Aroeira 
Arbusto, 
árvore Ampla Nativa Sem ameaça Medicinal, madeireiro  

    Myracrodruon urundeuva 
Aroeira do 

Sertão Arbóreo Ampla  Nativa Com ameaça 
Madeireiro, 

farmacológico  

Boraginaceae   Varronia leucocephala 
Moleque-duro 
(bamburral) Arbustivo 

Ampla 
(caatinga) Nativa Sem ameaça Medicinal  

Bromeliaceae   Bromelia laciniosa Macambira 
Herbáceo, 

acaule Ampla Nativa Sem ameaça Alimentício  

    Neoglasiovia variegata Caroá Herbáceo Ampla Nativa Sem ameaça Artesanal, medicinal  

    Tillandsia recurvata Ninho Aéreo Ampla Exótica Sem ameaça Medicinal  

Burseraceae   
Commiphora 
leptophloeos 

Umburana de 
Cambão Arbóreo Ampla Nativa Sem ameaça Medicinal  

Cactaceae   Pilosocereus gounellei Xique xique Arbusto 
Ampla 

(Caatinga) Nativa Sem ameaça 
Ornamental, 
alimentícia  

    Tacinga inamoena Quipá 
Arbusto, 

subarbusto 
Ampla 

(caatinga) Nativa Sem ameaça 
Ornamental, 
alimentícia  

    Cereus jamacaru Mandacaru Arbusto 
Ampla 

(caatinga) Nativa Sem ameaça 
Ornamental, 
alimentícia  

Commelinaceae   Commelina communis 
Canutillo de 

Cuba Herbáceo Ampla Exótica Sem ameaça Medicinal  

Euphorbiaceae   Croton campestris Velame 
Arbusto, 

subarbusto Ampla Nativa Sem ameaça Medicinal  

    Jatropha curcas Pinhão-manso Arbusto Ampla Exótica Sem ameaça Medicinal, energético  

    Jatropha podagrica Jatrofa Arbusto Ampla Exótica Sem ameaça Ornamental   

  Cnidoscolus quercifolius Faveleria 
Arbóreo, 
arbustivo Ampla Nativa Sem ameaça Medicinal  

   Jatropha gossypiifolia Pião roxo Arbustivo Ampla Exótica Sem ameaça 
Terapêutico, 

medicinal  

Fabaceae  Amburana cearensis 
Umburana de 

Cheiro Arbóreo Ampla  Nativa Com ameaça Medicinal  

   Anadenanthera Angico Arbóreo Ampla Nativa Sem ameaça Madeireiro  
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macrocarpa (caatinga) 

  Swartzia flaemingii 
Jacarandá-do-

cerrado Arbóreo Ampla Nativa Sem ameaça Madeireiro  

Leguminosae  Poincianella pyramidalis Catingueira Arbusto Ampla Nativa Sem ameaça 
Madeireiro, forrageiro 

e medicinal  

Malvaceae  Sida cordifolia Malva branca 
Herbáceo, 
subarbusto Ampla Nativa Sem ameaça Medicinal  

  Triumfetta pentandra Carrapicho 
Herbáceo, 
subarbusto Ampla Exótica Sem ameaça Medicinal  

Nyctaginaceae  Zapallo caspi Caspi 
Arbusto, 
arbóreo Ampla Exótica Sem ameaça Madeireiro  

Poaceae  Digitaria sanguinalis 
Campim-
colchão Herbáceo Ampla Exótica Sem ameaça Forragem  

Rosaceae  Cydonia oblonga Marmeleiro Arbóreo Ampla Exótica Sem ameaça 
Alimentício, medicinal 

e ornamental  

Sapotaceae  Sideroxylon obtusifolium Quixaba Arbóreo Ampla Nativa Com ameaça Madeira  

Urticaceae   Urtica dioica Urtiga 
Herbáceo, 

arbusto Ampla Exótica Sem ameaça Medicinal  
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As famílias com maior riqueza encontradas na área de estudo foram a 

Euphorbiaceae e a Fabaceae, com 4 táxons cada, seguidas pelas famílias 

Anacardiaceae, Bromeleacea e Cactaceae com 3 táxons. Já na família 

Malvaceae foram encontrados 3 táxons e as demais com apenas 1 táxon.  

Dentre as 15 famílias distribuídas na área pesquisada foram encontradas 

27 espécies, sendo 22 com ampla distribuição geográfica no Brasil, e dessas, 

três (3) estão com ameaça de extinção e 6 (seis) são endêmicas da caatinga 

(Gráfico 11).  

 

 
Gráfico 10. Distribuição de famílias com maior número de táxons encontrados. 

 

Esse pode ser considerado um cenário de boa diversidade de espécies 

(abundância e riqueza de espécies) para uma área de vegetação arbustiva-

arbórea aberta em um ambiente perturbado (Figura 33), a qual mostra algumas 

espécies da flora identificadas no levantamento de campo para a elaboração do 

presente Relatório Ambiental Simplificado. 
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Figura 35. Flora identificada no levantamento botânico na área da CTR Itaparica. 

Legenda: A: Commelina communis (Canutillo); B: Neoglasiovia variegata (caroá); C: Tacinga 
inamoena (quipá); D: Tillandsia recurvata (ninho); E: Jatropha podagrica (jatrofa) e F: 

Cnidoscolus  quercifolius (faveleira). Longitude 529829; latitude 9043083. 

 
 

7.1.6 Fauna 
 

Os dados referentes à caracterização ambiental da fauna da área da CTR 

Itaparica, destinam-se a identificar a existência ou não de espécies de fauna 

consideradas raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção, segundo a lista da 

IUCN. Além disso, o estudo permite subsidiar a compreensão e integração dos 

componentes bióticos. 

Devido ao fato da área estar localizada às margens da BR-316, um 

ambiente hostil caracterizado por grande e frequente volume de ruídos, e 

consequentemente pela perturbação que o ambiente sofre, a ocorrência de 

fauna é menor quando comparada a outros locais.  Igualmente em função dessas 

características do ambiente não houve condições adequadas e propícias à 

análise mais rica da fauna, e o número de registros foi considerado muito baixo. 

Assim, tais análises foram inviabilizadas uma vez que necessitem de uma 

quantidade mínima de espécies, bem como de frequência (ZAR 1996).  

Aqui foram listados alguns táxons que ocorrem no município, mamíferos 
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como o sagui (Callithrix jacchus), répteis como o teju (Tupinambis teguixin). 

Também aves como a rolinha (Columbina passerina), o chofreu (Icterus jamacaii) 

são espécies com maior representatividade e encontradas em campo. Tais 

táxons são bioindicadores de antropização, em ambientes nos quais o padrão 

faunístico observado na área resulta em ambientes fragmentados com 

perturbações antrópicas.  

Este resultado está diretamente relacionado à fragmentação dos habitats 

e à perturbação ambiental da área. A Tabela 16, apresenta a lista de espécies 

da fauna de provável ocorrência na área, obtida através do levantamento de 

campo e consultas bibliográficas. Desta forma, mesmo com a riqueza 

encontrada sendo considerada baixa, ainda poderia ser menor considerando 

apenas os táxons encontrados em campo, o que demonstra o baixo potencial 

biológico do local.  

É importante ressaltar que não foram registradas espécies ameaçadas de 

extinção com base na IUCN (Red List of Threatened Species) que também 

engloba dados referentes à fauna brasileira, bem como registre-se que a área 

não apresenta uma elevada riqueza de fauna e há inexistência de endemismo. 

Os dados apresentados aqui foram coletados diretamente no campo, ou 

seja, são os dados coletados através da visita técnica na área no mês de janeiro 

2022. Os resultados encontrados foram demonstrados em uma tabela (Tabela 

15), no qual todas as espécies encontradas foram apresentadas de maneira 

independente, porém, de acordo com sua classificação filogenética. 

 

Tabela 16. Lista de fauna encontrada na área da CTR Itaparica. 

Filo Ordem  Familia  Nome Cientifico Nome Vulgar IUCN 

Chordata Columbiformes Columbidae 
Columbina 
passerina rolinha LC 

 Passeriformes Icteridae Icterus jamacaii chofreu LC 

 Psittaciformes Psittacidae Eupsittula cactorum periquito LC 

 Passeriformes Thraupidae Paroaria dominicana 
cabeça 
vermelha LC 

 Passeriformes  Cardinalidae Cyanoloxia brissonii 
azulao da 
mata LC 

 Squamata Elapidae Micrurus altirostris 
coral 
verdadeira LC 

 Serpentes Colubridae Philodryas nattereri correcampo LC 

 Escamados  Teiidae Tupinambis teguixin teju LC 

 Callithrix Callitrichidae  Callithrix jacchus sagui LC 

  Squamata Iguanidae Iguana iguana camaleão LC 
Aspecto de conservação da IUCN (LC=baixa preocupação; NT=quase ameaçada; EN=em perigo; 

https://www.google.com.br/search?q=Escamados&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCzOSCl_xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrFyuhYnJ-YmpuQXAwC57v-xUAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSnYiw5uT1AhVGpZUCHUuED8QQzIcDKAB6BAgREAE
https://www.google.com.br/search?q=Callitrichidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMwpM3jEaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsfI5J-bkZJYUZSZnZKYkpgIAHoUDMFMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj5-cfi5eT1AhWzq5UCHckCDCQQzIcDKAB6BAgSEAE
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VU=vulnerável; CR=criticamente em perigo; DD=deficiente em dados; 2020). 
 

 

O processo de fragmentação do habitat tornou o ambiente perturbado 

com ocorrência de uma baixa diversidade de espécies na área, devido a 

antropização na região que condicionaram e modificaram a paisagem alterando 

a estrutura e criando novos ecossistemas, o que possivelmente contribuiu 

diretamente na redução do registro de outros grupos da fauna (Figura 34), na 

qual é possível observar excretas de animais exóticos que frequentam a área 

livremente.  

 

 
Figura 36. Registro de excretas de animais exóticos na área da CTR Itaparica. 

 

Contudo, durante o inventário faunístico, foi observado que devido à 

localização da CTR Itaparica estar situada nas proximidades de uma rodovia, o 

tráfego de veículos gera ruídos, o que, conforme já registrado anteriormente no 

presente documento, contribui significativamente para o afugentamento dos 

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. 
Lon: 529743; Lat: 9043002 
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animais, principalmente aqueles mais sensíveis a condições de perturbação 

ambiental. O fator ruído associado a uma cobertura vegetal aberta promove uma 

redução significativa de riqueza e diversidade de espécies. 

 
 

7.1.7 Unidades de Conservação (UCs) 
 

Quanto ao Sistema Nacional e Estadual de Unidades de Conservação da 

Natureza, instituídas pela Lei Federal n° 9.985/2000 e a Lei Estadual nº 

13.787/2009, a CTR Itaparica atende a ambas.  

A CTR Itaparica está localizada aproximadamente a 36,7 quilômetros do 

perímetro da UC Estação Ecológica Serra da Canoa, situada no Município de 

Floresta (Figura 35).  

 

 
Figura 37. Unidade de Conservação mais próxima a CTR Itaparica. 

 
 

A UC ESEC Serra da Canoa, foi instituída pelo Decreto Estadual nº 

38.133/2012. A distância entre a CTR Itaparica e a UC, foi estabelecida em linha 

reta entre o ponto 01 do perímetro da CTR (Tabela 1), e o vértice 03 do perímetro 
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da poligonal de contorno da Estação Ecológica Serra da Canoa contido em seu 

Memorial Descritivo, Anexo 1 do referido Decreto.  

7.1.8 Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 
 

Foi realizada uma análise para identificar as Áreas Prioritárias para a 

Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira, embasada no Decreto IBAMA n° 5.092/2004 que 

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.  

Através do Atlas da Biodiversidade de Pernambuco, o município de 

Itacuruba, delimitado como a Área de Influência Indireta (AII), do presente 

estudo, não apresenta área classificada como prioritária para conservação da 

biodiversidade.  

 
 

7.3. MEIO SOCIOECONÔMICO 
 

7.1.9 Diagnóstico  
 

Para a caracterização socioeconômica do município de Itacuruba foram 

utilizados dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

do último censo realizado no ano de 2010.  

No ano de 1963, Itacuruba foi desmembrado de Belém de São Francisco, 

tendo-se constituído como município autônomo pela Lei Estadual nº 4939, de 20 

de dezembro de 1963 (IBGE, 2005).  

O Censo Demográfico do IBGE (2010), informa que a população total 

residente no município de Itacuruba é de 4.369 pessoas, com 84,87% dos 

habitantes residindo em área urbana, e 15,13% em área rural. Quanto ao perfil 

da população o IBGE (2010) esclarece que 48,9% são do sexo masculino e 

51,1% do sexo feminino, distribuídas em 1.142 domicílios, com média de 

moradores de 3,8% moradores por unidade habitacional. 

Os índices demográficos indicam uma taxa de urbanização de 84,87%, de 

população rural de 15,13%, com densidade demográfica de 10,16 hab/km² e uma 

taxa média geométrica de incremento anual de 1,76%.  
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A seguir expõe-se a caracterização social do município de Itacuruba, 

segundo os dados disponibilizados pelo Banco de Dados do Estado (BDE), 

Tabela 17.  
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Tabela 17. Caracterização social do município de Itacuruba segundo o Banco de Dados do Estado de Pernambuco. 
CARACTERIZAÇÃO SOCIAL – ITACURUBA, PERNAMBUCO 

Taxa de crescimento geométrico anual por situação do domicílio 

Urbana (%) 1,38 

Rural (%) 4,25 

Domicílios - rendimento nominal mensal domiciliar 

Total % Com Rendimento % Sem Rendimento 

2.581 93,10 6,90 

Domicílios - serviços e bens duráveis (%) 

Coleta de lixo Iluminação elétrica Linha telefônica instalada 

72,28 90,35 11,96 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução 

Sem instrução e fundamental 
incompleto 

Fundamental completo e 
médio incompleto 

Médio completo e superior incompleto Superior completo Não determinado 

2.204 400 743 122 - 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IDHM IDHM-L IDHM-E IDHM-R 

0,595 0,712 0,523 0,567 

Renda per capita 

1991 2000 2010 

25.927 24.482 27.171 

Domicílios - Saneamento (%) 

Adequado (%) Semiadequado (%) Inadequado (%) 

78,98 11,47 9,54 

Domicílios - destino do lixo (%) 

Coletado 
Coletado por serviço 

de limpeza 
Coletado em caçamba de 

serviço de limpeza 
Queimado Enterrado 

Jogado em terreno baldio 
ou logradouro 

Jogado em rio, lago ou 
mar 

Outro destino 

85,46 85,46 - 9,10 - 5,25 - 0,17 

Domicílios - forma de abastecimento de água (%) 

Rede geral 
Poço ou nascente 

na propriedade 
Poço ou nascente fora da 

propriedade 
Carro-
pipa 

Água da chuva 
armazenada em 

cisterna 

Água da chuva 
armazenada de 

outra forma 

Rio, açude, 
lago ou 
igarapé 

Poço ou 
nascente na 

aldeia 

Poço ou 
nascente fora 

da aldeia 
Outra 

84,6 0,70 0,087 9,5 0,087 0,35 2,27 - - 2,27 

Domicílios - Esgotamento sanitário (%) 

Rede geral de esgoto 
ou pluvial 

Fossa séptica Fossa rudimentar Vala Rio, lago ou mar Outro escoadouro 
Não tinham banheiro ou 

sanitário 

7,13 72,07 3,87 0,12  0,24 16,57 

Domicílios - Indicadores de Saúde (%) 

Taxa de mortalidade infantil  Mortalidade até 5 anos de idade  

34,40 37,04 



 

 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
CTR ITAPARICA – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SERTÃO ITAPARICA LTDA 
ART OBRA/SERVIÇO Nº PE20220751356 

 

Atualmente Itacuruba vem desenvolvendo outras atividades econômicas 

além da agricultura, com destaque para a piscicultura, que vem ganhando 

visibilidade no município devido a viabilidade climática da região. 

De acordo com as informações oficiais do Ministério da Educação – MEC 

sobre o quantitativo de estabelecimentos de ensino em Itacuruba, o município 

possui 12 (doze) instituições de ensino, sendo 09 (nove) municipais e 03 (três) 

estaduais. Está previsto o desenvolvimento de atividades de educação ambiental 

na área da CTR Itaparica a partir da modalidade de ensino fundamental.  

A rede de ensino presente na cidade de Itacuruba está caracterizada na 

Tabela 18, abaixo: 

 

Tabela 18. Caracterização da Rede de Ensino presente no município de Itaparica. 

NOME 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 
MODALIDADE DE ENSINO 

Escola Municipal Ana Pacífica Marcos Municipal Educação Infantil, Ensino Fundamental 

Escola Municipal Gerson Pires de Araújo  Municipal Educação Infantil, Ensino Fundamental 

Escola Municipal Cicero Freire da Silva Municipal 
Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens Adultos 

Escola de Referência em Ensino Médio Professora Maria 

de Menezes Guimaraes 
Estadual 

Ensino Médio, Educação de Jovens 

Adultos 

Escola Municipal Criança Esperança  Municipal 
Ensino Médio, Educação de Jovens 

Adultos 

Escola Municipal de Educação Básica Municipal 
Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens Adultos 

Escola Municipal José Cicero Freire  Municipal 
Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens Adultos 

Escola Municipal Prefeito Manoel Maniçoba da Silva  Municipal Educação Infantil, Ensino Fundamental 

Escola Estadual Indígena Josefa Alice da Conceição  Estadual 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens Adultos 

Escola Estadual Indígena Luiz Pereira Leal Estadual 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens Adultos 

Fonte: Adaptação de Escolas.inf.br (2022). 

 

Os meios de comunicação mais utilizados no município de Itacuruba são 

carros de propagandas e rádios. O município não dispõe de instalações físicas 

de rádios. Diante deste contexto, foi realizado um levantamento dos sistemas e 

veículos de comunicação social presentes do município, através de entrevistas 

com moradores e websites, para identificação não apenas das rádios que 

possuem frequência ativa no município, mas de associações, sindicatos, 

instituições religiosas e outras alternativas efetivamente capazes de atuar na 
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transmissão de informações para a população quanto aos impactos decorrentes 

das atividades da CTR Itaparica, Tabela 19.  

Ressalte-se que o cuidado com a comunicação com a sociedade do 

município fundamenta-se na compreensão da importância da transparência e 

perfeito entendimento sobre o empreendimento de parte dos munícipes, com 

vistas à construção de um nível de interação que permita à CTR Itaparica 

contribuir, eficaz e efetivamente, com o desenvolvimento local, no tocante aos 

mais diversos aspectos tais como a preservação ambiental, a saúde, a 

educação, a formação de mão de obra laboral com criação de postos de trabalho, 

dentre outros. Em resumo, é a protagonização do papel social da organização 

CTR Itaparica. 

 

Tabela 19. Caracterização dos Sistemas e Veículos de comunicação presentes em Itacuruba - 
PE. 

SISTEMAS E VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ITACURUBA 

Radio 

Rádio Canabrava - 87.9 FM 

Rádio Educadora - 99.5 FM 

Rádio Talismã - 97.1 FM 

Rádio Salgueiro - 102.9 FM 

Rádio Sol - 107.3 FM 

Sindicatos  

Sindicato dos Trabalhadores R de Itacuruba PE 

Sindicato Dos Servidores Públicos Municipais De Itacuruba Pernambuco 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Itacuruba - PE 

Instituições Religiosas  

Igreja Evangélica Pentecostal o Caminho de Deus 

Congregação Cristã no Brasil 

Adventista do Sétimo Dia 

Igreja Matriz Senhora do Ó 

Assentamento e Comunidades Rurais  

Associação do Assentamento Angico III de Itacuruba-PE 

Associação dos Agropecuaristas de Itacuruba 

Associação de Produtores de Produtoras Rurais do Assentamento Paulo Freire - APRAPAF 

Associação dos Agricultores Familiares do Angico II  

Associação dos Produtores Rurais Alcides Alves 

Associação Comunitária Indígena Tuxa Jose Elias Campos 

Associação Quilombola de Ingazeira 

Associação Santa Clara 

Associação Dos Agropecuaristas Lealdade Santa Cruz 

 

Foi realizada uma análise quanto à localização da CTR Itaparica em 

relação aos Assentamentos Rurais presentes em Itacuruba, através do banco de 

dados do acervo do INCRA. Constatou-se o assentamento mais próximo da CTR 

Itaparica está localizado a sudeste, numa distância de 4,165 km e é denominado 
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PA ANGICOS. A distância foi determinada entre o vértice mais próximo do 

assentamento e o ponto 04 perimetral (Tabela 1), em linha reta, conforme Figura 

36. 

 

 
Figura 38. Localização do Assentamento Rural PA Angicos no município de Itacuruba. 

 

 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itacuruba PE é a principal 

entidade atuante no município, que em conjunto com os líderes das 

comunidades tradicionais quilombolas, indígenas, de pescadores e de 

ribeirinhos discutem a preservação da integridade cultural do município.  

Há outras entidades atuantes na localidade como a ONG ProVida, a ONG 

Vida e a ONG Vida de Salgueiro, porém não possuem sede no município, tendo 

atuação pontual. 

Os principais partidos políticos e movimentos atuantes no município de 

Itacuruba são o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o 

Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Socialista Brasileiro (PSB), e o 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB).   
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7.1.10 Comunidades Tradicionais 
 

O município de Itacuruba possui comunidades tradicionais, sendo elas as 

comunidades quilombolas Negros de Gilu, Poço dos Cavalos e Ingazeira, e a 

aldeia do povo indígena Pankará Serrote dos Campos.  

A comunidade quilombola Negros de Gilu está localizada a 6,9 km a 

sudeste da CTR Itaparica, sob as coordenadas 534503; 9036895, Datum 

SIRGAS 2000, Fuso 24 sul. A comunidade foi reassentada após implantação da 

Hidroelétrica Luiz Gonzaga, construída pela Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco - CHESF em 1988. A liderança local é o Sr. Aldenor Alexandre dos 

Santos, conhecido como Seu Neném (BEZERRA, 2006).  

 

 
Figura 39. Registro fotográfico da comunidade quilombola Negros de Gilu. 

Fonte: Bezerra, 2006. 

 

O quilombo Poço dos Cavalos está situado a 12 km da cidade de 

Itacuruba, a sudeste da CTR Itaparica (9,6 km), sob as coordenadas 536009; 

9034749, Datum SIRGAS 2000, Fuso 24 sul. Essa comunidade também foi 

reassentada após à implantação da Hidroelétrica. A liderança local é a D. Valdeci 

Ana (SILVA, 2020). 

O Quilombo Ingazeira, em Itacuruba-PE, foi certificado como 

remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares, sob o processo 

FCP n° 01420.000082/2006-16 e certificado FCP Portaria n° 38930, de 39056. 

Localiza-se a sudeste da CTR Itaparica, aproximadamente (9,8 km), sob as 

coordenadas 534837;9035838, Datum SIRGAS 2000, Fuso 24 sul.  
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Tabela 20. Caracterização dos Quilombolas presente no município de Itacuruba-Pe. 

COMUNIDADE 
Nº PROCESSO NA 

FCP 

ETAPA ATUAL 

PROCESSO 

FCP 

Nº DA 

PORTARIA 

DATA DA 

PORTARIA 

NO DOU 

Nº PROCESSO 

INCRA 

NEGROS DE 

GILÚ 
01420.000285/2002-71 CERTIFICADA 7/2005 19/04/2005 

54141.000746/2003-99 

e 

54141.001004/2007-12 

INGAZEIRA 01420.000082/2006-16 CERTIFICADA 08/2006 12/05/2006 54141.001631/2013-93 

POÇO DOS 

CAVALOS 
01420.000170/2006-18 CERTIFICADA 08/2006 12/05/2006 54141.000209/2015-82 

Fonte: Fundação Cultural Palmares (2022). 

 

O povo indígena Pankará Serrote dos Campos, vive às margens do Rio 

São Francisco ou, como é denominado pelos povos indígenas do Sertão de 

Itaparica, o grande Opará. De acordo com o Centro de Monitoramento Remoto 

da FUNAI, a terra indígena encontra-se em fase de estudo para reconhecimento 

oficial de território indígena, inscrito no código FUNAI nº 73760.  

Por sua vez, a aldeia Serrote dos Campos situa-se ao sul da CTR 

Itaparica, a 8km de distância, sob as coordenadas 531353; 9034087, Datum 

SIRGAS 2000, Fuso 24 sul. A liderança local é a Cacique Lucélia Pankará (CIMI, 

2021). 

 

 
Figura 40. Registro da Cacique Lucélia Pankará no V Encontro Popular da Bacia do Rio São 

Francisco. 
Fonte: CIMI, 2021. 
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Figura 41. Localização das comunidades tradicionais presentes no município de Itacuruba 

 
 

7.1.11 Comunidade Afetada 
 

A Instrução Normativa da CPRH nº 008/2021, estabelece no item XV do 

Art. 3º, que sejam respeitadas algumas distâncias mínimas 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; 

 

A CTR Itaparica atende a essas exigências de distâncias mínimas, em 

todos os quesitos, tendo em vista que no raio de 1.000 metros não foi identificada 

a presença de núcleos populacionais e/ou residências isoladas.   
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8 PASSIVO AMBIENTAL 
 

O levantamento de passivos ambientais presentes nas subáreas, Área 

Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Influência Direta (AID), demonstram 

impactos decorrentes do manejo incorreto da área, tendo como consequência a 

degradação do solo por processos erosivos, Figura 40.  

 

 
Figura 42. Registro de processo erosivo na ADA. 

 

É possível observar que a área “A” se encontra no terceiro nível e última 

fase da degradação: a deposição. O transporte ocorre de forma laminar, porém, 

foi identificada a formação de sulcos (B), corroborando as afirmações de 

(Barbosa, 2015). O agente causador deste impacto é a água, acarretando o 

processo de erosão hídrica. Este processo pode ter sua potencialidade alterada 

por: 

 

• Tamanho da partícula; 

• Força do Agente; 

• Topografia do terreno; 

• presença ou ausência de obstáculos.  

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. 
Lon: 529874; Lat: 9043027 
 

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. 
Lon: 529874; Lat: 9043027 
 

B A 
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A área da CTR Itaparica apresenta solo descoberto, característica da 

cobertura vegetal presente na região, com predominância de uma vegetação de 

rala a esparsa (Barbosa, 2015), que associado ao manejo atual da área com a 

criação de caprinos sem nenhum tipo de controle (Figura 41), acarreta o 

agravamento do processo erosivo. 

 

 
Figura 43. Registro da criação desordenada de animais exercida na área. Registro realizado 

em 14/01/22 pela equipe em campo. 

 

 

  

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. 
Lon: 529861; Lat: 9043012 
 

Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. 
Lon: 529874; Lat: 9043027 
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9 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Este item aborda, de forma proativa, a identificação dos possíveis 

impactos decorrentes da implantação da CTR Itaparica, com a finalidade de 

propor medidas capazes de neutralizar, minimizar e corrigir os efeitos adversos 

ao meio ambiente em todas as fases do empreendimento.  

A identificação ocorreu através da utilização de uma matriz de correlação 

entre os meios analisados neste RAS (físico, biótico e socioeconômico), em 

relação às atividades da CTR Itaparica para a elaboração de um prognóstico 

ambiental com caráter de eficiência, eficácia e efetividade. A avaliação ocorrerá 

conforme o TR NAIA nº 09/2021, disponibilizado pela CPRH.  

 

Quadro 6. Metodologia adotada para análise de impactos. 
QUALIFICAÇÃO CLASSE DESCRIÇÃO 

Efeito Positivo / Negativo 
Característica do impacto quanto aos seus efeitos 
benéficos ou adversos aos fatores ambientais 

Direcionalidade 
Meio Físico / 
Meio Biótico / 

Meio Antrópico 

Característica do impacto quanto ao componente do 
meio ambiente que recebe seu efeito. 

Natureza 
Direto / 
Indireto 

Distingue se o impacto resulta diretamente de uma ação 
do empreendimento ou se o impacto se dá 
secundariamente à ação. 

Periodicidade 
Temporário / 

Cíclico / 
Permanente 

Traduz a frequência esperada de ocorrência do impacto 
na fase analisada (planejamento, instalação e 
operação). 

Temporalidade 

Imediato /  
Curto Prazo / 
Médio Prazo / 
Longo Prazo 

Traduz a duração do efeito do impacto no ambiente, 
considerando, de acordo com a Resolução CONSEMA-
PE nº 04/2010: imediato – de 0 a 5 anos; curto prazo – 
de 5 a 10 anos; médio prazo – de 10 a 20 anos; longo 
prazo – acima de 20 anos. 

Abrangência 

Local /  
Restrito /  
Regional /  

Global 

Traduz a dimensão geográfica do efeito do impacto, 
considerando as áreas de influência: local – o impacto 
tem efeito apenas na ADA; restrito – o impacto tem 
efeito na AID; regional – o impacto tem efeito na AII; 
global – o impacto tem efeito além da AII.  

Reversibilidade 
Reversível /  
Irreversível 

Traduz a capacidade do ambiente de retornar ou não à 
sua condição original depois de cessada a ação 
impactante. Os impactos negativos reversíveis poderão 
ser evitados ou mitigados, os impactos negativos 
irreversíveis serão compensados. 

Probabilidade 
de Ocorrência 

Certo /  
Provável /  
Remoto 

Avalia a probabilidade de ocorrência do impacto. 

Magnitude 
Baixa /  
Média /  

Alta 

Traduz a intensidade do efeito do impacto no meio 
ambiente, considerando a expressividade do efeito, as 
medidas necessárias para seu controle, a necessidade 
de compensação ambiental, entre outros fatores. 

Importância 
Baixa /  

Moderada /  
Alta 

Traduz a importância do impacto em função de todos os 
outros critérios avaliados. 

Fonte: TR NAIA nº 09, 2021
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Quadro 7. Matriz de impactos e classificação 

IMPACTOS 

FASES DO 
EMPREENDIMENTO 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO 

P
L

A
N

E
J
A

M
E

N
T

O
 

IM
P

L
A

N
T

A
Ç
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O

 

O
P

E
R

A
Ç

Ã
O

 

E
F

E
IT

O
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E
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E

Z
A
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E
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A
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E
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L
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E

 

A
B

R
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A
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A
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P

O
R

T
Â

N
C
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Instabilidade do Solo (ADA)    N F D P C L R P A A 

Aumento da Erosão (AID)    N F I C I R R R B B 

Exploração de Jazidas    N F D P C L R C A M 

Movimentos de Terra e Escavações    N F D P I L R C A M 

Descarte de materiais em depósitos     N F D P C L R C A B 

Alteração da qualidade do ar    N F / B / S D P I RE R C M A 

Geração de odores    N F / B / S D P I RE R C B A 

Aumento do nível de ruídos e vibrações    N B / S D P I R R C M M 

Manuseios de resíduos sólidos    N F D P L L R C A M 

Resíduos dispostos inadequado     N F D T L L R R B A 

Riscos de acidentes por produtos químicos, materiais tóxicos ou explosivos    N F / B / S D T I L R R B A 

Contaminação e Recarga do Aquífero Fissural    N F / S I P L RE I P A A 

Contaminação das Águas superficiais    N F / B / S I C L RE R P A A 

Alteração da Qualidade do Solo (ADA)    N F D P L L I C A A 

Perda    de    Biodiversidade    e    das    Características    das Populações 
Vegetais 

   N B D P L L I C A A 

Diminuição   da   Área   de   Uso   e   Perda   de   Habitat   da fauna Terrestre    N B D P I L I C A A 

Perda    de    Biodiversidade    pelo    Desaparecimento    ou Redução das 
Populações na AID  e  ADA  e  Eliminação  ou Deslocamento   de   
Populações Terrestres   Resultante   da supressão vegetal da ADA  

   N B D P I L I C A A 
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Perda de Habitat    N B D P I L I C A A 

Perda da Biodiversidade, Fluxo Gênico e Favorecimento de Espécies 
Invasoras    N B D P I L I C A A 

Contratação de Pessoal para a Implantação da CTR    P S D T I RE I C M A 

Desvalorização imobiliária    N S I P L RE R P M A 

Ampliação das Receitas Municipais    P S D P L RE I C A A 

Aumento da Demanda de Serviços   Públicos   Durante a Construção    N S I T I RE I P M M 

Educação e Comunicação Ambiental    P S D P L RE I C A A 

Riscos à acidentes da população de colaboradores alocados para obra    N S D T I L R R M A 

Alteração da Paisagem natural    N F / S D  P L L I C A A 

Dinamização do Zoneamento Municipal    P S D P L RE I C A A 

Redução da Produção Agropecuária    N S I P I L R C B M 

Interferência no Patrimônio Cultural (arqueoxzslógico, histórico, imaterial, 
espeleológico e paleontológico 

   N F / S D P L RE R P B A 

Interferência em UCs, APP e áreas de vegetação protegidas    N S I T C R R R B A 

Risco a saúde da população, trabalhadores e meio ambiente    N S I P I RE R P M A 

Legenda: 
 
EFEITO: P = Positivo, N = Negativo 
DIRECIONALIDADE: F = Físico, B = Biótico, S = Socioeconômico 
NATUREZA: D = Direto, I = Indireto 
PERIODICIDADE: T = Temporário, C = Cíclico, P = Permanente 
TEMPORALIDADE: I = Imediato, C = Curto Prazo, M = Médio Prazo, L = Longo Prazo  
ABRANGÊNCIA: L = Local, R = Restrito, RE = Regional, G = Global 
REVERSIBILIDADE: R = Reversível, I = Irreversível 
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA: C = Certo, P = Provável, R = Remoto  
MAGNITUDE: B = Baixa, M = Média, A = Alta 
IMPORTÂNCIA: B = Baixa, M = Moderada, A = Alta 
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9.1. CARACTERIZAÇÃO DOS IMPACTOS  
 

9.1.1 Impactos Positivos  
 

Os impactos positivos decorrentes da implantação e operação da CTR 

Itaparica certamente incidirão mais fortemente sobre a sociedade local, porém 

igualmente terão abrangência regional, beneficiando não apenas o município de 

Itacuruba, o que se reveste de grande importância, dadas as dificuldades 

enfrentadas pelos diversos municípios da região.  

Dentre os impactos positivos previstos está a dinamização do 

zoneamento municipal e a ampliação das receitas municipais, o que geraria um 

modo contínuo de possibilidades de melhoria de qualidade de vida, de 

investimentos privados e públicos, o que se traduziria em condições econômicas 

mais adequadas ao desenvolvimento local e regional. 

Na Figura 42 podem ser visualizados os percentuais de impactos positivos 

a cada fase de instalação e operação da CTR Itacuruba. 

 

 
Figura 44. Impactos positivos por fase. 

  
 

9.1.2 Impactos Negativos  
 

Após avaliação foi possível constatar que 56% dos impactos identificados 

estão presentes na ADA e que 100% dos impactos irreversíveis com média ou 

11%

45%

44%
Planejamento

Implantação

Operação
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alta magnitude e de alta importância estão contidos na mesma representando 

interferência e/ou degradação de grau local. 

 

 
Figura 45. Impactos previstos por área. 

 

Dentre os impactos avaliados, a alteração na paisagem natural 

apresentou o maior índice de impacto negativo. Consequentemente, este 

impacto reflete-se diretamente nos demais avaliados, tais como a desvalorização 

imobiliária e a dinamização do zoneamento municipal. Porém, através de ações 

de planejamento urbano e de uma gestão pública atuante na temática de 

desenvolvimento municipal, esses impactos possuem alta probabilidade de 

atenuação. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56%

11%

33%

0%

ADA

AID

AII

Além da AII



 

 117 

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS 
CTR ITAPARICA – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SERTÃO ITAPARICA LTDA 
ART OBRA/SERVIÇO Nº PE20220751356 

 

10  MEDIDAS DE CONTROLE 
 

Descrição dos impactos e medidas que visam minimizar, eliminar, 

compensar, bem como maximizar os aspectos que configurem impactos 

positivos, todos decorrentes das atividades da CTR, em todos os meios (físico, 

biótico e socioeconômico). 

 

Quadro 8. Metodologia para medidas de controle. 

Classificação Descrição 

Natureza 
Mitigadora preventiva, mitigadora corretiva, maximizadora ou 

compensatória. 

Fase 

Fase do empreendimento em que deverão ser adotadas em que deverão 

ser adotadas: 

Planejamento, implantação, operação e, quando couber, desativação e 

caso de acidentes 

Fator Fator ambiental a que se aplicam: físico, biótico ou socioeconômico 

Prazo Prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo. 

Responsabilidade 

Responsabilidade por sua implantação: empreendedor, poder público ou 

outros, para os quais serão especificadas claramente as 

responsabilidades de cada um dos envolvidos. 

Fonte: TR NAIA nº 09, 2021. 
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Quadro 9. Caracterização dos impactos e suas medidas de controle. 

Descrição Impacto Medida 

F
a

to
r 

N
a

tu
re

z
a
 

F
a

s
e
 

P
ra

z
o

 

R
e

s
p

o
n

s
a

b
il

id
a

d
e
 

Contaminação do lençol freático 

Controle dos resíduos recebidos 

M
e

io
 F

ís
ic

o
 

P O L E 

Impermeabilização das fundações dos 
aterros 

P I L E 

Armazenamento de percolados em 
reservatório impermeabilizado 

P O L E 

Encaminhamento do lixiviado para a ETE P O L E 

Estabilidade e recalques dos maciços 

Analisar e propor sistemas de disposição 
e monitoramento geotécnico 

P I M E 

Compactação eficiente dos resíduos P O L E 

Geometria adequada em relação às 
características dos R.S.D. 

P I L E 

Implantação de sistema de drenagem de 
águas pluviais 

P I L E 

Plantio de vegetação nos taludes P O L E 

Emissão de gases 

Disciplinar, drenar e tratar C O L E 

Implantação de cortina vegetal P I L E 

Implantação de drenos de gases com 
queimadores 

C I L E 

Monitoramento das pressões neutras 
geradas pelo maciço 

P O L E 

Resíduos expostos 
Sistemas de cobertura operacional e final P O L E 

Implantação de barreira vegetal P I L E 

Drenagem Pluvial 

Prevenção de assoreamento P 
I / 
O 

L E 

Projeto com isolamento da área dos 
resíduos 

P O L E 

Contaminação no solo 

Implantação do sistema de 
impermeabilização 

P I L E 

Implantação das coberturas operacionais 
e definitivas 

P I L E 

Particulado  
em suspensão 

Implantação de cortina vegetal P I L E 

Remoção da Cobertura Vegetal e Perda 
de Habitats Plantios de espécies vegetais com a 

implantação da Faixa de Proteção do 
Aterro 

M
e

io
 B

ió
ti
c
o
 CO I L E Interferência com as Comunidades 

Animais 

Interferência com a Fauna Aquática 
Implantação do sistema de coleta e 
armazenamento de percolados com 
tratamento em ETE 

P I L E 

Afastamento das aves e animais 
silvestres 

Plantio de mudas que sejam atrativas aos 
animais (frutíferas) em áreas 
apropriadas 

C I M E 

Contratação de mão de obra  Contração local 

M
e

io
 S

o
c
io

e
c
o
n
ô
m

ic
o
 

M I  E 

Catadores 

Cooperativas de recicláveis M I L 
E / 
P 

Implementação de medidas políticas de 
cunho social 

M I L 
E / 
P 

Cercamento da área e sistema de 
segurança e controle 

P I L E 

Incremento do trânsito das vias de 
acesso 

Sinalização adequada das vias P I L E 

Reforços no pavimento P I L E 

Criação de acessos alternativos CO I L E 

Regulagem de motores das máquinas 
para minimizar a poluição sonora 

P 
I / 
O 

L E 

Ampliação das Receitas Municipais 
Contribuição para desenvolvimento 
regional  

M 
I / 
O 

L 
E / 
P 

Educação e Comunicação Ambiental 
Implantação de programas educativos e 
informativos 

M 
I / 
O 

L E 

Dinamização do Zoneamento Municipal 
Contribuição para desenvolvimento 
regional 

M 
I / 
O 

L 
E / 
P  
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Desvalorização imobiliária 

Fiscalização do modo operante ao Aterro 
Sanitário 

P 
I / 
O 

L 
E / 
P 

Escolha de área de disposição com 
características de uso e ocupação do solo 
adequadas 

P P C E  

Proliferação de vetores 

Cobertura diária dos resíduos P O L E 

Manutenção do sistema de escoamento 
de águas superficiais 

P O L E 

Proliferação de gases odoríferos 

Distância adequada de núcleos 
habitacionais 

M P M E 

Implantação e drenos de gases e 
queimadores 

P O L E 

Implantação da cortina vegetal P I L E 

Alteração da paisagem 

Implantação da cortina vegetal P I L E 

Reflorestamento de área de com espécies 
nativas 

CO I L E 

Geração de ruídos 

Implantação da cortina vegetal P I L E 

Distância adequada de núcleos 
habitacionais 

M P M E 

Interferência no Patrimônio Cultural 
(arqueológico, histórico, imaterial, 
espeleológico e paleontológico 

Implantar Programas adequados à 
preservação das distintas manifestações 
do Patrimônio Cultural. 

M 
I / 
O 

M E 

Legenda: NATUREZA: P = Mitigadora Preventiva; C = Mitigadora Corretiva; M = Maximizadora; 
CO = Compensatória; 
FASE: P = Planejamento; I = Implantação; O = Operação; 
PRAZO: C = Curto; M = Médio; L = Longo; 
RESPONSABILIDADE: E = Empreendedor; P = Poder Público; O = Outros. 
Fonte: Adaptação Borges, 2016.  
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10.1. MONITORAMENTOS  
 

Todo empreendimento que possua entre o quadro de suas atividades o acondicionamento e destinação de resíduos, deve ter 

planos de monitoramento para assegurar a qualidade ambiental. Dentre os impactos avaliados neste estudo, apresenta-se a seguir 

parâmetros e ações que devem ser considerados nos planos de monitoramentos para assegurar o controle do meio ambiente. 

 

Qualidade 
Tipo Fator 

Ambiental 
Descrição 

Águas Superficial 

 Batimetria completa: Análise físico-química (a jusante, a montante do lançamento) 

Monitoramento do Riacho presente na AID, quando ocorrer descarga, mediante análise dos 
seguintes parâmetros:  

• Cádmio total (mg/L);  

• Chumbo total (mg/L); 

• Cobre dissolvido (mg/L); 

• Cromo total (mg/L); 

• Fósforo total (mg/L); 

• Níquel total (mg/L); 

• Nitratos (mg/L); 

• Nitrogênio amoniacal total (mg/L); 

• Óleos e graxas Semestral;  

• Zinco total (mg/L); 

• Clorofila a (μg/L);  

• Densidade de Cianobactérias (cel/mL ou mm/L); 

• Condutividade elétrica (μS/cm); 

• DBO (mg/L); 

• DQO (mg/L);  

• E. coli (NMP); 

• Oxigênio dissolvido (mg/L); 

• pH; e  
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• Substâncias tensoativas (mg/L). 
 

Águas de Uso Geral: Monitoramento mediante análise de potabilidade dos seguintes parâmetros: 
Escherichia coli, coliformes totais, turbidez, pH, cor, Dureza, Fe solúvel, Mn total, Nitrato, SDT. 

Preservação dos ecossistemas aquáticos 

Subterrânea 

 Monitoramento em poços de monitoramento do terreno - Piezômetro), mediante análise dos 
seguintes parâmetros: Cádmio total (mg/L), Chumbo total (mg/L), Cobre dissolvido (mg/L), 
Condutividade elétrica (μS/cm), Cloretos (mg/L), E. coli (NMP), Nitratos – (mg/L), Nitrogênio 
amoniacal total (mg/L), Nível de água, pH e Zinco total (mg/L); 

Ensaio de infiltração. 

Ar 
Particulado 

em suspensão 

 Monitoramento da emissão de particulados em suspensão e sedimentáveis dentro da ADA, 
principalmente na área operacional da CTR; 

Monitoramento da emissão de biogases mediante análise dos seguintes parâmetros:  
 

• Gás carbônico;  

• Monóxido de carbono; 

• Gás metano; 

• Nitrogênio; 

• Oxigênio nos drenos. 

Sonora Ruído 

 Medição dos níveis de poluição sonora dentro da ADA e AID.  
 
Os resultados das medições de pressão sonora deverão ser comparados e referenciados à norma 
técnica NBR 10.151 e NBR 10.152. 
 

Solo 

Recobrimento Diário 
e Final 

dos Resíduos 

 
Recobrimento diário e final dos resíduos no aterro sanitário. 

Monitoramento dos 
recalques 

 Manutenção adequada do sistema de drenagem superficial de águas pluviais instalado por sobre e 
à montante da unidade de aterragem, uma vez que os recalques tendem a formar colos na superfície 
dos maciços e a alterar as suas declividades, prejudicando as condições de escoamento superficial. 
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nas unidades de 
aterragem 

 
Verificação de eventuais ocorrências de trincas nas camadas de cobertura diária e/ou final da  
unidade de aterragem. 
 
Implantação e utilização de medidores de recalques superficiais por sobre as superfícies finalizadas 
da unidade de aterragem, devendo os referidos medidores serem instalados de forma alinhada um 
ao outro de modo a permitir coleta de dados de forma adequada para análises periódicas. 
 
Medição de recalque instalados na superfície da unidade de aterragem e dos marcos instalados em 
terreno natural - deverão ser realizadas medições mensais para fins de obtenção, no mínimo, dos 
seguintes resultados:  
 

• Recalques absolutos; 

• Deslocamentos horizontais absolutos; 

• Recalques relativos; 

• Deslocamentos horizontais relativos; 

• Velocidades de recalques;  

• Velocidades de deslocamentos horizontais;   

• Mapas de deslocamentos horizontais. 
 

Controle da 
compactação dos 

resíduos 

 Controle do processo de compactação do lixo depositado na unidade de aterragem, sempre em 
concordância com os procedimentos operacionais especificados. 
 
A determinação do índice de compactação se fará por meio de comparação entre as medições de 
volumes ocupados pelos resíduos aterrados e as quantidades/pesos de resíduos aterrados (lixo + 
material de recobrimento) no mesmo período, com medições realizadas por meio de equipe de 
topografia. 
 

Monitoramento 
geotécnico das 

demais unidades 
operacionais 

 Monitoramento geotécnico visual em toda a área do empreendimento, quando devem ser 
monitorados os seguintes pontos:  
 

• Monitoramento dos sistemas de drenagem superficial de águas pluviais; 

• Cobertura vegetal de taludes definitivos de corte e aterro em solo natural, trincas e/ou 
fissuras em taludes definitivos de corte e aterro em solo natural; e  

• Início da ocorrência de processos erosivos em qualquer local do terreno 

Efluente   Monitoramento mediante análise dos seguintes parâmetros:  
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• Cádmio total (mg/L); 

• Chumbo total (mg/L); 

• Cobre dissolvido (mg/L); 

• Cromo total (mg/L); 

• Fósforo total (mg/L); 

• Níquel total (mg/L); 

• Nitrogênio amoniacal total (mg/L); 

• Nitratos (mg/L); 

• Substâncias tensoativas (mg/L); 

• Cloretos (mg/L); e  

• Zinco total (mg/L). 

Recuperação 
Vegetal 

Paisagística 
 Vistorias em toda a área do empreendimento a fim de se detectar eventuais falhas na recomposição 

paisagística, tais como, falhas de plantio de mudas ou gramas, falhas de crescimento por falta de 
adubos ou irrigação, instabilidade dos taludes, etc. 

Segurança do  
trabalho 

Colaboradores 

 Realizar avaliações anuais de riscos ocupacionais e pelo menos um exame médico em cada 
colaborador no ato da contratação para elaboração/atualização do PPRA e PCMSO. 

Elaboração e implantação de demais programas exigidos pela legislação. 

Aspectos 
Climáticos 

_ 
 Monitoramento das temperaturas máxima, mínima e média (ºC), precipitação (mm), umidade relativa 

do ar (%) e direção dos ventos. 

Acessos 
Acesso de Pessoas, 

Veículos 
e Resíduos 

 Monitoramento na guarita de entrada de pessoas e veículos. 
 
O recebimento de resíduos para tratamento e disposição deverá ser controlado, veículo por veículo, 
junto à guarita e à balança rodoviária. 
 
Vistoria completa nas cercas de divisa do empreendimento para eliminação ou manutenção de 
furos ou aberturas. 
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11  PROGRAMAS AMBIENTAIS 
 

Para buscar minimizar, maximizar e/ou compensar os impactos ao longo 

do processo de planejamento, implantação e operação da CTR Itaparica, serão 

elaborados e executados Programas Ambientais.  

Tal prática fundamenta-se na Instrução Normativa CPRH nº 01/2021, a 

qual prevê que os programas deverão estar contidos no Plano de Gestão da 

Qualidade Ambiental (PGQA) do empreendimento, mas igualmente tem origem 

na preocupação decorrente da consciência ambiental que orientou e fará parte 

do cotidiano das ações da CTR Itaparica. É diretriz fundamental da CTR Itaparica 

o gerenciamento das atividades potencialmente poluidoras e/ou causadoras de 

degradação ambiental em todas as subáreas de influência 

Os programas passíveis para a tipologia são:  

 

• Gestão Ambiental; 

• Comunicação Social; 

• Educação Ambiental; 

• Recuperação de Áreas Degradadas; 

• Controle de Erosão e/ou Assoreamento; 

• Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

• Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil; 

• Gerenciamento de Efluentes; 

• Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais; 

• Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas; 

• Gerenciamento de Riscos Ambientais e Ação de Emergência; 

• Recomposição da Vegetação da Área de Preservação 

Permanente; 

• Monitoramento de Fauna; 

• Resgate e Afugentamento da Fauna; 

• Monitoramento da Flora; 

• Compensação Ambiental pela Supressão de Vegetação; 

• Inserção de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis; 

• Monitoramento Geotécnico de Aterros Sanitários; 
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• Controle Operacional de Aterros Sanitários. 

 

Quadro 10. Caracterização do Programa de Gestão Ambiental. 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

Justificativa: As atividades civis causam impactos ao meio ambiente quando não há um 
instrumento e equipe norteando as atividades para efetivação do conjunto 
de serviços, infraestruturas e instalações operacionais. Quando não há uma 
Gestão Ambiental, as ações podem acarretar a contaminação do ar, água e 
solo em diversas proporções, bem como a degradação da paisagem no 
entorno. 

Objetivo: Assegurar a qualidade ambiental através de medidas de controle e ações 
com a finalidade de evitar, reduzir, remediar e compensar impactos 
negativos e potencializar impactos positivos. 

Metodologia:  Para uma gestão eficiente é fundamental a implantação de um sistema de 
gerenciamento das atividades de acordo com o cronograma da obra. Este 
sistema deve ser norteado pela legislação ambiental. Este sistema deverá 
ter como missão a melhoria contínua do empreendimento, com ações 
voltadas para uma criação de política ambiental interna em que todos os 
programas propostos sejam norteados pelo Programa de Gestão Ambiental.  

Período de 
execução:  

Implantação e Operação 

 

 
Quadro 11. Caracterização do Programa de Comunicação Social 

PROGRAMA DE COMINICAÇÃO SOCIAL  

Justificativa: Independentemente dos benefícios a serem gerados com a implantação 
da CTR Itaparica, houve impactos ambientais e sociais.  
Portanto, criar um canal de comunicação entre o empreendimento e a 
população é fundamental para esclarecer os reais impactos decorrentes 
das atividades relacionadas a CTR.   

Objetivo: Propagar e monitorar as informações sobre a CTR Itaparica, com 
transparência, constância e compromisso. Buscando sempre eliminar 
informações contraditórias e eventuais distorções de notícias.  

Metodologia:  • Atualizar periodicamente a lista dos grupos de interesse; 

• Produzir e distribuir materiais informativos; 

• Veicular anúncio nos meios de informação locais; 

• Divulgar os canais de comunicação e as ações dos programas 
ambientais para público-alvo; 

• Transmitir aos proprietários que serão afetados diretamente 
informações sobre o empreendimento; 

• Responder às solicitações de informações e aos questionamentos 
enviados pelas partes interessadas ao empreendedor; 

• Responder aos questionamentos do público recebidos via 
ouvidoria; 

• Gerir fluxo de comunicação com os responsáveis pelos programas 
ambientais; 

• Acompanhar a atualização das informações sobre as obras e os 
programas ambientais, para garantir a unidade do discurso e das 
práticas de comunicação em todos os níveis; e  

• Atender as solicitações de esclarecimento dos diversos públicos-
alvo. 

Período de 
execução:  

Implantação e Operação  
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Quadro 12. Caracterização do Programa de Educação Ambiental. 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Justificativa: Possibilitar a construção participativa de iniciativas que objetivem levar 
informações educativas à comunidade, buscando a formação de cidadãos 
com uma consciência crítica, quanto ao desenvolvimento da região e aos 
problemas ambientais. 

Objetivo: Atende às prerrogativas da Política Nacional de Educação Ambiental, 
instituída pela Lei 9.795/99.  

Metodologia:  As atividades de conscientização baseadas nas atividades de implantação 
e operação, destinadas a todos os colaboradores envolvidos como os 
colaboradores efetivos, terceirizados, grupos de visitantes, comunidade em 
geral, proprietários rurais e as diversas faixas etárias escolares presentes 
no município de Itacuruba, Pernambuco.  

Período de 
execução:  

Implantação e Operação  

 

 
Quadro 13. Caracterização do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. 

PROGRAMA DE RECUPRAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

Justificativa: Realizar a recuperação de áreas que sofreram intervenção decorrente das 
atividades de implantação e operação, é garantir as futuras gerações um 
ambiente ecologicamente equilibrado, conforme Constituição de 1988. 

Objetivo: Recuperar área degradada e respectivo ecossistema a uma condição mais 
próxima possível de sua condição original. 

Metodologia:  • Caracterização da área degradada e entorno, bem como do(s) 
agente(s) causador(es) da degradação; 

• Escolha de proposta de recuperação para a área degradada; 

• Definição dos parâmetros a serem recuperados com base numa 
área adotada como referência ou controle; 

• Adoção de um modelo de recuperação; 

• Detalhamento das técnicas e ações a serem adotadas para a 
recuperação; 

• Inclusão de proposta de monitoramento e avaliação da efetividade 
da recuperação; e 

• Previsão dos insumos, custos e cronograma referente à execução 
e consolidação da recuperação. 

Período de 
execução:  

Implantação e Operação. 

 

Quadro 14. Caracterização do Programa de Controle de Erosão e/ou Assoreamento. 

PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E/OU ASSOREAMENTO 

Justificativa: A exposição do solo decorrente da supressão vegetal e a movimentação de 
terras expõem material que em conjunto com à incidência de chuvas, 
acarreta a intensificação dos processos erosivos em função da litologia 
dominante e das características dos solos. 

Objetivo: Assegurar a instabilidade do solo, evitando transporte de massa. 

Metodologia:  • Mapear áreas suscetíveis a processos erosivos na área da CTR e 
no entorno.  

• Propor ações mitigadoras para processos erosivos; 

• Monitoramento das áreas suscetíveis.  

Período de 
execução:  

Implantação e Operação.  
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Quadro 15. Caracterização do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLÍDOS 

Justificativa: Modificações na situação original do solo especialmente na área do canteiro 
de obras, e eventualmente decorrentes da deposição de resíduos sólidos, 
lançamento de efluentes líquidos, vazamentos de óleos e combustível de 
máquinas e equipamentos. 

Objetivo: Implantação de coleta de resíduos sólidos, sistema de esgotamento 
sanitário, coleta armazenamento e destinação destes resíduos e efluentes. 

Metodologia:  • Realizar levantamento das fontes geradoras de resíduos sólidos e 
a classificação desses resíduos a partir da NBR 10004; 

• Efetuar o correto acondicionamento e armazenamento dos 
resíduos sólidos produzidos; 

• Distribuir em todos os locais da obra, recipientes adequados para 
a coleta seletiva dos resíduos sólidos, conforme Resolução 
CONAMA 275/01; 

• Destinar adequadamente todos os resíduos sólidos produzidos, 
inclusive os resíduos da construção civil em conformidade com a 
Resolução CONAMA 307/2002; 

• Destinar adequadamente os pneus conforme Resolução CONAMA 
258/99 e as pilhas e baterias de acordo com a Resolução CONAMA 
257/99; 

• Realizar o transporte dos resíduos em conformidade com a 
legislação vigente; 

• Realizar o tratamento dos esgotos sanitários ou o uso de banheiros 
químicos nas frentes de obra e canteiros de apoio; 

• Instalar caixas separadoras de óleo e água nos lavadores de 
máquinas e caminhões; 

• Realizar manutenção periódica nas máquinas e equipamentos para 
prevenir eventuais vazamentos de combustíveis e lubrificantes; 

• Estocar e destinar adequadamente o óleo lubrificante utilizado nas 
obras e nas áreas de apoio de acordo com a Resolução CONAMA 
009/93.  

Período de 
execução:  

Implantação e Operação. 

 

Quadro 16. Caracterização do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil. 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLÍDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Justificativa: Serviços relacionados à construção civil resultam em volume considerável 
de resíduos que quando não gerenciados e destinados corretamente, 
implicam na contaminação do meio ambiente.  

Objetivo: Estabelecer diretrizes quanto ao gerenciamento de RCC, caracterização, 
segregação, acondicionamento, transporte e destinação final, contribuindo 
para a redução da geração de resíduos. 

Metodologia:  • Realizar levantamento das fontes geradoras de resíduos sólidos e 
a classificação desses resíduos a partir da NBR 10004;  

• Acondicionamento adequado em baias de contenção; 

• Destinar adequadamente todos os resíduos da construção civil em 
conformidade com a Resolução CONAMA 307/2002.  

Período de 
execução:  

Implantação e Operação. 
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Quadro 17. Caracterização do Programa de Controle dos Efluentes. 

PROGRAMA DE CONTROLE DE EFLUENTES 

Justificativa: Durante a fase de instalação do canteiro de obra a movimentação e 
escavação do solo poderão afetar diretamente a qualidade da água. A 
instalação da infraestrutura no canteiro de obras como escritórios 
administrativos, banheiros, refeitórios e oficina mecânica irão gerar um 
significativo volume de resíduos sólidos e efluentes, inclusive a manutenção 
dos veículos que irá gerar resíduos químicos (óleos, graxas e óleo diesel).  
Durante a fase de Operação há a geração do efluente derivado das lagoas 
de estabilização.  

Objetivo: Monitorar para que todo efluente seja tratado e destinando de forma 
ambientalmente adequada. 

Metodologia:  Implantar sistema de monitoramento com controle dos parâmetros mínimos 
caracterizados no item 10.1. deste RAS. 

Período de 
execução:  

Implantação e Operação. 

 

Quadro 18. Caracterização do Programa Controle de Monitoramento da Qualidade Das Águas 
Superficiais 

PROGRAMA DE CONTROLE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 
SUPERFICIAIS  

Justificativa: As águas de chuva que caem sobre o aterro e em suas áreas vizinhas, 
muitas vezes escoam até ele, causando dificuldade na sua operação. É 
fundamental o controle rigoroso das águas superficiais.  

Objetivo: Assegurar a qualidade das águas superficiais em todas as fases da CTR.  

Metodologia:  Implantar um sistema de coleta, tratamento e monitoramento rigoroso de 
todas as águas superficiais da área e no entorno da CTR. O monitoramento 
deve conter o controle dos parâmetros mínimos caraterizados no item 10.1. 

Período de 
execução:  

Implantação e Operação. 

 

Quadro 19. Programa de Controle de Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas 

PROGRAMA DE CONTROLE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 

Justificativa: Para assegurar que o empreendimento está em conformidade em relação 
a não poluição das águas subterrâneas é fundamental a implantação de um 
sistema de monitoramento rigoroso quanto a qualidade das águas 
subterrâneas.  

Objetivo: Implantar um plano de monitoramento das águas subterrâneas, para que a  
qualidade dessas águas seja mantida 

Metodologia:  Além do monitoramento dos parâmetros caracterizados no item 10.1., deve 
conter os tipos, quantidades e concentrações dos constituintes; a 
mobilidade, estabilidade e persistência desses constituintes e o limite de 
detecção do indicador de possíveis produtos de reações que possam 
ocorrer no aquífero; 
Vale ressaltar que todo o monitoramento deve ser baseado na amostra 
modelo, para assegurar a qualidade.  

Período de 
execução:  

Implantação e Operação. 
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Quadro 20. Caracterização do Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais e Ações de 
Emergência. 

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS E AÇÕES DE 
EMERGÊNCIA 

Justificativa: É fundamental contemplar ações práticas necessárias para identificar 
áreas afetadas e/ou que apresentem riscos que possam causar 
instabilidade à operação da CTR.  

Objetivo: Guiar os profissionais responsáveis pelo gerenciamento de riscos 
ambientais e ações de emergências, para um melhor entendimento das 
situações de risco, para tomadas de decisões eficientes e imediatas.   

Metodologia:  • Inspecionar todas as atividades decorrentes da instalação.  

• Inspecionar recalque; 

• Inspecionar fissuras da cobertura final; 

• Inspecionar processos erosivos; 

• Monitoramento da qualidade das águas superficiais e 
subterrâneas; 

• Monitoramento da cobertura vegetal; 

• Monitoramento de Fauna; 

• Monitoramento de emissões atmosféricas e qualidade do ar; 

• Monitoramento dos gases e líquidos percolados; 

• Elaborar relatório para registro da situação da CTR mensamente. 

Período de 
execução:  

Implantação e Operação.  

 

Quadro 21. Caracterização do Programa de Vegetação da Área de Preservação Permanente. 

PROGRAMA DE VEGETAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Justificativa: O monitoramento da restauração é fundamental na tomada de decisões, 
levando à recomendação de ações corretivas para a situação atual e ao 
melhor planejamento para futuras.  

Objetivo: Obter eficácia no processo de reposição através do plantio de espécies 
nativas, proporcionando condições para que o ecossistema se desenvolva 
por meio da dispersão natural. 

Metodologia:  Delimitar parcelas amostrais para realizar o monitoramento, com métodos 
amostrais.   
O monitoramento deve conter fases distintas tendo no mínimo: 
Fase pré-implantação das ações de restauração; 
Fase inicial pós-implantação das ações de restauração; 
Fase pré-fechamento da área; 
Fase pós-fechamento da área. 

Período de 
execução:  

Implantação e Operação  

 

Quadro 22. Programa de Resgate e Afugentamento de Fauna. 

PROGRAMA DE RESGATE E AFUNGENTAMENTO DE FAUNA 

Justificativa: As atividades decorrentes da implantação e operação da uma CTR, 
causam perturbação ao meio físico e consequente ao meio biótico.  

Objetivo: Orientar e subsidiar os profissionais e colaboradores quanto a ações 
necessárias para a eficácia do manejo da fauna.  

Metodologia:  Realizar procedimento de resgate conforme Instrução Normativa CPRH 
nº 007/2018.   

Período de 
execução:  

Implantação e Operação. 
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Quadro 23. Caracterização do Programa de Monitoramento de Fauna. 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA 

Justificativa: A implantação de uma CTR tem a função de impedir a disposição 
inadequada de resíduos no meio ambiente, a fim de que a qualidade de 
vida seja assegurada, tanto humana quanto da fauna e flora.   
A abundância da matéria orgânica atrai algumas espécies de fauna, 
sobretudo os insetos, roedores, animais escavadores e aves rapina. 
Durante toda fase de implantação e operação deve-se ter um 
monitoramento de fauna eficiente.  
Este programa indica o papel dos remanescentes de floresta na região, 
incluindo suas funções como corredores ecológicos no entorno imediato da 
área direta ou indiretamente afetada pela CTR. 

Objetivo: assegurar a vida de todas as espécies e dos colaboradores prevenindo 
também riscos de acidentes por animais peçonhentos na área de 
operação, visitação e no entorno.  

Metodologia:  Verificar e monitorar as espécies típicas da região que migraram para os 
remanescentes florestais próximos a CTR; 
Verificar se tais espécies estão habitando as florestas remanescentes 
apenas provisoriamente enquanto conseguem sobreviver, vindo a 
desaparecer ao longo das campanhas de monitoramento. 
Verificar se desaparecerão por completo na região, não encontrando 
ambientes favoráveis para se estabelecer. 

Período de 
execução:  

Implantação e Operação  

 

Quadro 24. Caracterização do Programa de Monitoramento de Flora. 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FLORA 

Justificativa: A implantação de uma CTR causa perturbação ao ecossistema. È 
necessário a implantação de medidas e ações que busque minimizar ou 
compensar os impactos adversos pela atividade.  

Objetivo: Monitorar cobertura vegetal implantada na CTR e das áreas reflorestadas.  

Metodologia:  O monitoramento deve conter taxa de mortalidade, periodicidade 
trimensal, e caracterização do crescimento das espécies, bem como 
mapeamento com coordenadas para obter uma inspeção eficaz.   

Período de 
execução:  

Implantação e Operação 

 

Quadro 25. Caracterização do Programa de Compensação Ambiental para Supressão de 
Vegetação. 

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

Justificativa: Este programa é o principal instrumento de compensação ambiental para 
supressão vegetal para implantação da CTR Itaparica.  

Objetivo: Propor medidas compensatórias em conjunto com a CPRH que possa 
proporcionar benefícios ao meio ambiente e a sociedade.  

Metodologia:  As medidas estabelecidas em conjunto, deverão ser baseadas no 
quantitativo de indivíduos suprimidos, caracterizados em censo florestal.  
Sua execução deverá ser na Bacia Hidrográfica do Pajeú. 

Período de 
execução:  

Implantação.  
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Quadro 26. Caracterização do Programa de Inserção de Catadores de Materiais Reutilizáveis 
de Recicláveis 

PROGRAMA DE INSERÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS E 
RECICLÁVEIS 

Justificativa: Os catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis desempenham papel 
fundamental na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). 

Objetivo: Proporcionar uma gestão integrada dos resíduos sólidos inclusiva com 
cooperativas e profissionais liberais que tem como fonte de renda a 
reciclagem e materiais reutilizáveis.  

Metodologia:  Assegurar e incentivar a criação e contratação de cooperativas e 
associações de catadores de materiais recicláveis, por parte do titular dos 
serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
dispensável de licitação, conforme a Lei nº 11.445/2007.   

Período de 
execução:  

Implantação.  

 

Quadro 27. Caracterização do Programa de Monitoramento Geotécnico de Aterro Sanitário. 

PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DE ATERRO SANITÁRIO 

Justificativa: O monitoramento geotécnico tem sua importância dentro do contexto da 
disposição final de resíduos, pois permite o controle operacional dos 
sistemas e contribui para a minimização dos impactos ambientais 
provocados por essas unidades. 

Objetivo: Acompanhar o comportamento e o desempenho ambiental, buscando a 
identificação, em tempo hábil, de alterações no padrão de comportamento 
previsto e a proposição de medidas preventivas e corretivas, orientando os 
trabalhos de conservação e manutenção. 

Metodologia:  Realizar medidas nos diques e no interior das células de resíduos para 
monitorar a formação de percolados no interior das células. 
Monitoramento geotécnico (poro-pressão nos diques e no interior das 
células de resíduos, recalques superficiais, medidas de permeabilidade, 
movimentações internas, ensaios de campo, controle tecnológico dos 
materiais geotécnicos utilizados e inspeções de campo). 

• Definição do padrão de desempenho esperado seja o mecânico 
(comportamento das deformações) ou o ambiental (atendimento 
aos padrões de referência de qualidade ambiental); 

• Definição dos indicadores e parâmetros para análise do 
desempenho; 

• Definição e obtenção dos dados necessários para análise e 
interpretação do desempenho geotécnico e ambiental 
(observacionais e instrumentais); 

• Análise e interpretação dos dados obtidos e comparação com os 
padrões de desempenho esperados e de referência de qualidade 
ambiental; 

• Aplicação dos resultados para a operação, conservação e 
manutenção do aterro: medidas preventivas e corretivas, e de 
remediação de áreas que eventualmente apresentem alterações na 
qualidade ambiental ou desempenho geomecânico inadequado. 

Período de 
execução:  

Operação e Desativação 
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Quadro 28. Caracterização do Programa de Controle Operacional de Aterro Sanitário. 

PROGRAMA DE CONTROLE OPERACIONAL DE ATERRO SANITÁRIO 

Justificativa: A eficiência na operacionalidade de um CTR atua diretamente em sua vida 
útil. O controle operacional dos sistemas contribui para a minimização dos 
impactos ambientais provocados pelo empreendimento. 

Objetivo: O controle operacional dos sistemas contribui para a minimização dos 
impactos ambientais provocados pelo empreendimento. 

Metodologia:  Controle da densidade dos resíduos aterrados; 
Inclinação das rampas de aterragem. 
 

Período de 
execução:  

Operação  
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12  CONCLUSÕES 
 

A disposição incorreta de resíduos sólidos pode ocasionar diversos 

impactos diretos e indiretos ao meio ambiente, como a contaminação das águas 

superficiais e subterrâneas, podendo comprometer o abastecimento da 

população, alteração na qualidade do solo e ar, degradação da paisagem natural 

e a promoção de doenças decorrentes de vetores. Ou seja, os resíduos sólidos 

podem afetar diretamente a qualidade de vida de uma região. 

A CTR Itaparica através deste documento apresenta os resultados de 

seus estudos e pesquisas que buscaram identificar e caracterizar os impactos 

decorrentes da sua implantação, tendo sido possível afirmar a existência de 

perspectiva vantajosa em sua efetivação, demostrando-se adequada sob o 

ponto de vista socioambiental.  

Através dos impactos identificados e caracterizados, para as fases de 

implantação e operação da CTR Itaparica foi possível propor medidas de 

controle e ações corretivas, mitigadoras, e/ou compensatórias para todo e 

qualquer tipo de degradação aos fatores ambientais. 

A atuação da CTR na Região de Desenvolvimento do Sertão Itaparica 

contribuirá para a solução da problemática atual do Estado de Pernambuco 

quanto à destinação ambientalmente correta dos resíduos sólidos urbanos, além 

de potencializar o desenvolvimento regional sustentável através da geração de 

emprego, saneamento, saúde e obtenção de recursos advindos do ICMS 

socioambiental para os municípios atendidos.  

Diante do exposto, a implantação da CTR Itaparica apresenta viabilidade 

por sua estratégica localização geográfica e por sua contribuição no 

desenvolvimento socioeconômico regional através de ações diretas e indiretas 

que atuam na preservação da qualidade de vida da população e do meio 

ambiente, conduzidas de forma a atender à legislação vigente em todas as 

esferas, como resultado da consciência de suas responsabilidades ambientais. 
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ANEXO I - COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA E 

DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA 
ELABORAÇÃO DO RAS 



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
8144744       26/07/2022 26/07/2022 26/10/2022

Dados básicos:
CNPJ : 44.954.486/0001-72

Razão Social : ECOLARE ENGENHARIA LTDA

Nome fantasia : ECOLARE ENGENHARIA LTDA

Data de abertura : 20/01/2022

Endereço:
logradouro: R JACINTO ALVES DE CARVALHO

N.º: 263 Complemento: SALA 1, ANDAR 1

Bairro: NOSSA SENHORA DA PENHA Município: SERRA TALHADA

CEP: 56903-360 UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código Atividade

0003-00 Consultoria técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –

ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente -

CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

jurídica inscrita.

Chave de autenticação 4GA4H6UT3CCKA65T

IBAMA - CTF/AIDA 26/07/2022 - 19:52:32
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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 PE20220751356

INICIAL

1. Responsável Técnico

TAIZA KARLA ALVES SOUZA

Título profissional: ENGENHEIRA AMBIENTAL RNP: 1817443500

Registro: 1817443500PE

2. Dados do Contrato

Contratante: CTR ITAPARICA - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SERTAO
ITAPARICA LTDA  

CPF/CNPJ: 44.134.189/0001-80

RODOVIA BR-316 Nº: S/N

Complemento: SÍTIO CALDEIRAO, ATERRO SANITARIO Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ITACURUBA UF: PE CEP: 56430000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 7.700,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR-316 Nº: S/N

Complemento: SÍTIO CALDEIRAO, ATERRO SANITARIO Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ITACURUBA UF: PE CEP: 56430000

Data de Início: 07/03/2022 Previsão de término: 11/03/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Ambiental 

Proprietário: CTR ITAPARICA - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
SERTAO ITAPARICA LTDA  

CPF/CNPJ: 44.134.189/0001-80

4. Atividade Técnica

17 - Execução Quantidade Unidade

40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO
FÍSICO

1,00 un

40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

1,00 un

40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO
ANTRÓPICO

1,00 un

40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL > DE
CONTROLE AMBIENTAL > #7.1.1.3 - PASSIVO AMBIENTAL

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

40 - Estudo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.7 - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

1,00 un

40 - Estudo > METEOROLOGIA > METEOROLOGIA E MEIO AMBIENTE > #41.5.2 - DE
METEOROLOGIA AMBIENTAL

1,00 un

8 - Consultoria Quantidade Unidade

62 - Gestão > MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS 1,00 un

62 - Gestão > MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.7 - DE IMPACTO AMBIENTAL 1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observações

Gestão e Elaboração de Relatório  Ambiental Simplificado (RAS) de uma Central de Tratamento de Resíduos projetada para receber um volume diário
de 46,69 toneladas de resíduos sólidos Classe II-A (Não-Inertes) e IIB (não perigosos, inertes).

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: D1y1A
Impresso em: 08/03/2022 às 12:04:23 por: , ip: 177.37.233.254

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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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 PE20220751356

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

TAIZA KARLA ALVES SOUZA - CPF: 105.018.374-69

CTR ITAPARICA - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS
SERTAO ITAPARICA LTDA   - CNPJ: 44.134.189/0001-80

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: 07/03/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8304145330

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: D1y1A
Impresso em: 08/03/2022 às 12:04:23 por: , ip: 177.37.233.254

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



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
8145215       26/07/2022 26/07/2022 26/10/2022

Dados básicos:
CPF: 105.208.034-00

Nome: ÉRIKA MIRELLY SANTANA DE QUEIROZ

Endereço:
logradouro: RUA VEREADOR SILVINO CORDEIRO DE SIQUEIRA

N.º: 709 Complemento: AP 101

Bairro: VARZEA Município: SERRA TALHADA

CEP: 56912-110 UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação R6SRE7M7K198HPS6

IBAMA - CTF/AIDA 26/07/2022 - 13:19:07





Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
8144780       25/07/2022 25/07/2022 25/10/2022

Dados básicos:
CPF: 094.651.454-24

Nome: ALICE PEDROSA CORREIA

Endereço:
logradouro: RUA VEREADOR SILVINO CORDEIRO DE SIQUEIRA

N.º: 709 Complemento: APT 101

Bairro: VÁRZEA Município: SERRA TALHADA

CEP: 56912-110 UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2140-05 Engenheiro Ambiental Elaborar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Gerenciar implantação do sistema de gestão ambiental-sga

2140-05 Engenheiro Ambiental Controlar emissões de poluentes

2140-05 Engenheiro Ambiental Gerir resíduos

2140-05 Engenheiro Ambiental Implantar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Implementar procedimentos de remediação

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação 4YT1VR21NKYIA8LT

IBAMA - CTF/AIDA 25/07/2022 - 23:25:13
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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 da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20220465676

SUBSTITUIÇÃO à
PB20220464972

1. Responsável Técnico

ALICE PEDROSA CORREIA

Título profissional: ENGENHEIRA AMBIENTAL RNP: 1619385074

Registro: 11169092019PB

2. Dados do Contrato

Contratante: Ecolare Engenharia Ltda CPF/CNPJ: 44.954.486/0001-72

RUA JACINTO ALVES DE CARVALHO Nº: 263

Complemento: ANDAR 1 SALA 1 Bairro: NOSSA SENHORA DA PENHA

Cidade: SERRA TALHADA UF: PE CEP: 56903360

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

SíTIO Sítio Caldeirão, Fazenda Boi Pintado (Área 82), BR-316 Nº: S/N

Complemento: Zona Rural Bairro: Não tem

Cidade: ITACURUBA UF: PE CEP: 56430000

Data de Início: 17/01/2022 Previsão de término: 27/07/2022 Coordenadas Geográficas: 08°54, 37°49

Código: Não EspecificadoFinalidade: Ambiental 

Proprietário: Ecolare Engenharia Ltda CPF/CNPJ: 44.954.486/0001-72

4. Atividade Técnica

2 - ASSISTENCIA Quantidade Unidade

1 - COLETA DE DADOS > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA >
CLASSIFICAÇÃO > #0607 - DADOS E INFORMAÇÕES GEODÉSICAS

37,8900 ha

1 - COLETA DE DADOS > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA >
PROCESSAMENTO > #0596 - DADOS E INFORMAÇÕES GEODÉSICAS

37,8900 ha

1 - COLETA DE DADOS > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA >
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA > #0614 - DADOS E INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

37,8900 ha

1 - COLETA DE DADOS > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA >
#0632 - GEOPROCESSAMENTO

37,8900 ha

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Coleta de Dados para a Elaboração de Estudo Ambiental para subsidiar o Licenciamento Ambiental junto ao órgão licenciador (CPRH) de uma Central
de Tratamento de Resíduos Sólidos - CTR no município de Itacuruba no estado de Pernambuco, com ART vinculada de Nº PE20220751356.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- 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-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

APEAMB

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

ALICE PEDROSA CORREIA - CPF: 094.651.454-24

Ecolare Engenharia Ltda - CNPJ: 44.954.486/0001-72

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 29/07/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 976Cb
Impresso em: 29/07/2022 às 15:55:05 por: , ip: 177.37.233.10

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II - CERTIDÃO DA PREFEITURA DE ITACURUBA 



 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA QUANTO A LEI DO USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

 

A Prefeitura Municipal de Itacuruba – PE. Pessoa Jurídica de direito Público, 

Inscrito no CNPJ Nº 10.114.502/0001-50, por seu Prefeito Constitucional e 

representante legal in fine assinado, estando o empreendimento em conformidade 

com a legislação municipal para uso e ocupação do solo resolve conceder CARTA 

DE ANUÊNCIA a EMPRESA CRT ITAPARICA - CENTRAL DE TRATAMENTO 

DE RESIDUOS SOLIDOS SERTÃO ITAPARICA LTDA. CNPJ Nº 

44.134.189/0001-80. Para fins de licenciamento de Aterro Sanitário a ser instalado 

na localidade denominada Sitio Caldeirão, Lt. .Nº 251 Gleba Itacuruba, com área 

de 37,89 há (Trinta e sete hectares e oitenta e nove centiares) matrícula 5988, 

livro 02, coordenadas Nº 8º 39’ 26,3’’ S 38 e 43’ 40,21’’ 0. 

 

Itacuruba/PE, 27 de julho de 2022.  

 

 

 

 

 
BERNARDO DE MOURA FERRAZ 

Prefeito do Município de Itacuruba – PE   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III - COMPROVANTE DE REGISTRO DA INSCRIÇÃO DO IMÓVEL NO 
CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) 



1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: CTR ITAPARICA

Município: Itacuruba UF: Pernambuco

Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural: Latitude: 08°39'45,4" S Longitude: 38°43'47,89" O

Área Total (ha) do Imóvel Rural: 37,8784 Módulos Fiscais: 0,6887

Código do Protocolo: PE-2607406-7082.0209.F700.D710.CDCA.0EED.45ED.61E8

INFORMAÇÕES GERAIS

Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e
se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro
Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou
possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de
uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico ;www.car.gov.br
Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não
atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos
concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de
vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel
rural;
A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade
ou posse; e
O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo
de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade
ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2607406-0DB6.FA1F.E88E.427D.83A7.CE27.72C3.87E1 Data de Cadastro: 12/05/2022 17:43:16

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 1/3

https://www.car.gov.br


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de
propriedade/posse/concessão [37.8923 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [37,8784
hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CNPJ:
44.134.189/0001-80

Nome: CTR ITAPARICA - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS SERTÃO
ITAPARICA LTDA

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2607406-0DB6.FA1F.E88E.427D.83A7.CE27.72C3.87E1 Data de Cadastro: 12/05/2022 17:43:16

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 2/3



Imóvel

Área Consolidada 0,0000

Remanescente de Vegetação Nativa 0,0000

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 7,5589

Imóvel

Área Consolidada 0,0000

Remanescente de Vegetação Nativa 0,0000

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 7,5589

Imóvel

Área Total do Imóvel 37,8784

Área de Servidão Administrativa 0,0000

Área Líquida do Imóvel 37,8784

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 0,8897

Área de Uso Restrito 0,0000

Imóvel

Área Total do Imóvel 37,8784

Área de Servidão Administrativa 0,0000

Área Líquida do Imóvel 37,8784

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 0,8897

Área de Uso Restrito 0,0000

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula Data do Documento Livro Folha Município do Cartório

5988 08/05/2022 64 171/172 Belém do São Francisco/PE

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2607406-0DB6.FA1F.E88E.427D.83A7.CE27.72C3.87E1 Data de Cadastro: 12/05/2022 17:43:16

CAR - Cadastro Ambiental Rural
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ANEXO IV - AUTORIZAÇÕES, PARECERES, POSICIONAMENTO E CONSULTAS 

TÉCNICAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS 
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O�cio  Nº 10/2022

 

Recife, 19 de abril de 2022

 

Assunto: Resposta Oficio Nº005/2022

 

Sra;

Taiza Alves

Ecolare Engenharia

 

  Em atendimento a solicitação feita através do oficio N° 005/2022, da Ecolare Engenharia, a Companhia
Pernambucana de Saneamento - Compesa, por meio de sua Gerência Regional - GNR Pajeú, declara para os
devidos fins, que para o Empreendimento denominado CTR Itaparica - Central de Tratamento de Resíduos
Sólidos Sertão Itaparica LDTA não há possibilidade de atendimento com água através de rede de distribuição,
visto que a rede mais próxima encontra-se a cerca de 10km do empreendimento, no entanto para um
atendimento inicial podemos fornecer um ponto de re�rada de água através de Carros Pipa e em um segundo
momento proceder com uma analise de viabilidade e projeto para implantação de sistema de abastecimento
do empreendimento. 

 

Atenciosamente,  

Robson Queiroz Florencio

Coordenador de Estudos Técnicos

 

Documento assinado eletronicamente por Robson Queiroz Florencio, em 19/04/2022, às 15:07, conforme
horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 23428060 e o código CRC 7DF4D6DD.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Cruz Cabugá, 1387, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000, Telefone:  

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO V - MANIFESTAÇÃO DO IPHAN REFERENTE ÀS INTERFERÊNCIAS DO 

EMPREENDIMENTO NO PATRIMÔNIO CULTURAL DA 
ÁREA DE INFLUÊNCIA 













 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI - ENTREVISTAS PARA LEVANTAMENTO PRIMÁRIO DOS DADOS 
SOCIOECONÔMICOS 





























 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VII - CÓPIA TERMO DE REFERÊNCIA CPRH 
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O�cio  DPR Nº 911/2021

 

Recife, 30 de dezembro de 2021

A Sua Senhoria o Senhor

JOÃO GABRIEL SILVA PORTELA

(Responsável Técnico)

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Sertão Itaparica Ltda.

Sí�o Caldeirão, Fazenda Boi Pintado (Área 82), BR-316, S/N – Zona Rural, Itacuruba/PE  CEP: 56.430-000.

ctritaparica2021@gmail.com / amsempreendimentosltda@gmail.com

 

Assunto: Termo de Referência para instruir a elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS do
empreendimento  - CTR Itaparica - Processo CPRH nº 12.154/2021.

Referência: Ao responder este O�cio, favor indicar expressamente o Processo SEI
nº 0031000013.004213/2021-19

 

 Prezado Senhor,

 

Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos ao Processo CPRH nº 12.154/2021, de 02/12/2021,
referente ao requerimento de Licença Prévia do empreendimento “CTR Itaparica”.

Vimos, através deste, encaminhar o Termo de Referência, TR NAIA nº 09/2021, com a finalidade de
instruir a elaboração do RAS do empreendimento citado.

O RAS, quando concluído, deverá ser apresentado à CPRH em meio digital, devidamente protocolizado, o
qual será subme�do à análise expedita. O resultado da análise expedita será oficialmente encaminhado
ao empreendedor para que sejam realizados os ajustes porventura necessários ao Estudo. Nesse
momento, a CPRH orientará a entrega do RAS em sua versão final.

Sem mais para o momento, ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos necessários, ao tempo
em que renovamos nossos votos de elevada es�ma e consideração.

 

 

EDUARDO ELVINO SALES DE LIMA 

Diretor-Presidente em Exercício

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Elvino Sales De Lima, em 30/12/2021, às 13:35,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de

mailto:ctritaparica2021@gmail.com
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 20123871
e o código CRC 9F3916B5.

AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
Rua Oliveira Góes, nº 395, - Bairro Poço da Panela, Recife/PE - CEP 52061-340, Telefone: (81)31828800 

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 0031000013.004213/2021-19

TR NAIA N° 09/2021

 

REF.: Termo de Referência para elaboração e apresentação de Relatório Ambiental Simplificado (RAS)
relacionado ao empreendimento “CTR Itaparica” no município de Itacuruba-PE (Processo CPRH N°
12154/2021).

INTERESSADO: CTR ITAPARICA - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
SERTÃO ITAPARICA LTDA.

 

1. INTRODUÇÃO

O Processo CPRH nº 12154/2021 refere-se ao requerimento de Licença Prévia para o empreendimento “CTR
Itaparica”, pretendido pela Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Sertão Itaparica Ltda., a ser
implantada no município de Itacuruba, para recebimento de resíduos Classe IIA (não perigosos, não inertes)
e IIB (não perigosos, inertes).

De acordo com as informações constantes no processo, o empreendimento será projetado para receber os
resíduos sólidos urbanos gerados pelos municípios de Itacuruba, Floresta e Belém de São Francisco, que
tiveram projeção de 20.729, 4.918 e 32.873 habitantes, respectivamente, para o ano de 2021 (IBGE). Com
previsão de recebimento de 46,15 t/dia, a área do empreendimento é de 38,0618 ha, e a vida útil prevista é de
35 anos.

Dada às características acima descritas ressalvamos que apesar do empreendimento não se adequar à
tipologia de Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP), atende às definições e parâmetros das Instruções
Normativas CPRH n° 008/2021([1]) e n° 009/2021([2]).

Este Termo de Referência (TR) tem por objetivo estabelecer um referencial para orientar a equipe inter e
multidisciplinar quanto aos procedimentos a serem seguidos na elaboração do RAS do empreendimento em
questão.

Este TR contempla os requisitos mínimos para o levantamento e análise dos componentes ambientais
existentes na área de influência do empreendimento, como também, informações gerais sobre os
procedimentos administrativos e de apresentação referentes ao RAS.

O presente TR fundamenta-se nas informações fornecidas pelo empreendedor, apresentadas no processo em
pauta e na vistoria realizada na área pelos analistas do Núcleo de Avaliação de Impacto Ambiental da CPRH
(NAIA). Situações adversas às apresentadas poderão suscitar modificações e/ou acréscimos nas informações
a serem apresentadas no RAS, solicitadas neste TR, ou até mesmo modificações nos procedimentos de
licenciamento.
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O prazo de validade deste TR é de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por
igual período, a critério da CPRH, conforme a legislação vigente (Lei Estadual n° 14.249/2010 e alterações).

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. FORMA DE APRESENTAÇÃO

O RAS deverá ser apresentado em folhas de tamanho A4 (210 x 297 mm), com páginas numeradas e
impressão em frente e verso, sempre que isso não prejudicar a leitura e a compreensão clara do conteúdo.

As fotografias deverão ser originais, legendadas e datadas. As tabelas, quadros, figuras e ilustrações deverão
ser legíveis, com textos e legendas em português, utilizando técnicas que facilitem a sua análise, além de
conter a fonte dos dados apresentados.

O RAS deve seguir a sequência de itens na ordem apresentada neste TR, respeitando as numerações, títulos e
subtítulos, exceto em caso de inserção de itens complementares. Caso exista algum tipo de impedimento,
limitação ou discordância para o atendimento de qualquer dos itens propostos, sua omissão ou insuficiência
deve ser justificada com argumentação objetiva, porém, bem fundamentada.

No RAS devem ser evitadas descrições e análises genéricas que não digam respeito à área e região
específicas do empreendimento, às suas atividades ou que não tenham relação direta ou indireta relevante
com as atividades de implantação, operação e desativação do empreendimento objeto do RAS. Devem ser
evitadas repetições desnecessárias de conteúdo de livros-textos que tratam de teorias, conceitos e práticas
gerais de cada meio estudado.

Na folha de identificação contida no RAS, deverá constar assinatura de todos os integrantes da equipe
multidisciplinar responsável pela sua elaboração.

2.2. NÚMERO DE CÓPIAS/CONTEÚDO

O RAS deverá ser apresentado em 01 (uma) via impressa, seguindo a ordem e o conteúdo mínimo constantes
do roteiro estabelecido neste TR.

O RAS deverá também ser apresentado em formato digital PDF (Portable Document Format), em arquivo
único, não devendo haver subdivisão em diversos arquivos. O documento deve ser gravado em pen drive, em
02 (duas) cópias, inclusive com ilustrações (mapas, figuras, gráficos etc).

A entrega dos arquivos digitais e da via impressa do estudo deverá ser agendada previamente junto ao
Núcleo de Avaliação de Impacto Ambiental – NAIA.

2.3. DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR

Ao proponente do projeto compete:

a. Arcar com todas as despesas e custos referentes à realização do RAS, tais como: coleta e aquisição de
dados e informações; trabalhos e inspeções de campo; análises de laboratório; estudos técnicos e
científicos; e fornecimento de cópias conforme o exposto no item anterior;

b. Arcar com custos referentes à: publicação de editais e de pedido de licença, conforme modelo
fornecido pela CPRH, em jornal oficial e em um periódico local de grande circulação; análise do RAS;
logística necessária às visitas técnicas e/ou vistorias entendidas como importantes para subsidiar a
tomada de decisão do órgão ambiental; e concessão das licenças ambientais;

c. Atender as exigências da CPRH quanto aos elementos informativos julgados necessários ao processo
de análise ambiental e de licenciamento.

Cabe também ressaltar que a consecução do processo de licenciamento, que inclui as Licenças Prévia, de
Instalação e de Operação, dependerá do cumprimento, pelo empreendedor, dos requisitos básicos exigidos
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pela CPRH para aprovação do RAS, dos programas ambientais para implantação das medidas mitigadoras,
do projeto de engenharia do empreendimento e dos procedimentos técnicos e construtivos adotados, assim
como, do desimpedimento do processo quanto a restrições de ordem jurídica e legal.

2.4. DA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS BÁSICAS

As informações ambientais básicas são todas aquelas que são referências para levantamentos posteriores que
sobre elas se baseiam para detalhamento e aprofundamento técnico.

As informações ambientais básicas deverão ser obtidas nos órgãos oficiais, universidades e demais entidades
detentoras de tais informações e complementadas com visitas de campo para sua validação ou refinamento.

Poderão ser utilizados dados de sensoriamento remoto, com o uso de imagens de satélite, como
complementação das informações ambientais disponíveis.

2.5. DA APRESENTAÇÃO DE MATERIAL CARTOGRÁFICO

A base cartográfica a ser utilizada e os mapas temáticos deverão ser apresentados em conformidade com os
padrões usualmente adotados por órgãos oficiais, devendo conter: orientação geográfica; escala gráfica e
numérica, compatível com o nível de detalhamento dos elementos mapeados e adequada para a área de
influência; projeção cartográfica (coordenadas geográficas e UTM); DATUM SIRGAS 2000; Meridiano
Central; convenções cartográficas; e legendas (contendo título temático, título do estudo ambiental, legenda
de todas as feições contidas no documento cartográfico). Deverão conter também a fonte (origem da
cartografia e dos dados lançados e parâmetros de aquisição) e a data de elaboração. Toda a cartografia
temática deverá conter dados atuais.

Os documentos cartográficos em meio digital deverão ser apresentados em formatos de arquivos vetores de
uso corrente na versão original, preferencialmente AutoCAD (.dwg) e/ou ArcGis (.shp), além disso os
documentos também deverão ser apresentados em extensão “.kmz”. Incluir, ainda, cópia digital das imagens
utilizadas em formato de arquivo de uso corrente.

O posicionamento do título e legenda de plantas e detalhes do empreendimento (plantas de obras civis,
mapas de descrição, caracterização, localização etc.) e de mapas temáticos (área de influência, geologia,
geomorfologia, solos, recursos hídricos, vegetação, uso atual do solo etc.) deverão seguir as Normas da
ABNT para apresentação de desenho técnico.

A fim de evitar multiplicação desnecessária de arquivos e fontes de dados, recomenda-se a integração das
diversas feições em um banco de dados geográficos (geodatabase) para o trabalho da equipe multidisciplinar,
a ser gerenciado pelo Coordenador do grupo, permitindo a visualização dos levantamentos realizados por
todos os componentes, bem como as interinfluências entre os meios físico, biótico e socioeconômico.

 

3. RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS

3.1. APRESENTAÇÃO

A apresentação do RAS deverá oferecer ao leitor uma visão clara da finalidade e justificativa do estudo, as
diretrizes que orientaram a sua elaboração e conteúdo.

3.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, DO PROPONENTE, DA EMPRESA
CONSULTORA E DA EQUIPE TÉCNICA

a. Identificação do empreendimento (denominação oficial);

b. Identificação e qualificação do proponente (nome ou razão social, número dos registros legais,
endereço completo, telefone e e-mail dos responsáveis legais e pessoas de contato);

c. Identificação da empresa consultora responsável pela elaboração do RAS, incluindo nome/razão
social, endereço, telefone, e-mail, número de inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e
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Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) e nome do profissional para contato;

d. Identificação da equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração do RAS, discriminando o
nome, a especialidade de cada profissional, a função desempenhada no RAS, o número do Registro no
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA), o número dos
respectivos registros profissionais e o número das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)
expedidas por seus respectivos Conselhos de Classe, por cada atividade executada no RAS;

e. A função desempenhada por cada profissional no RAS deverá ser informada de forma detalhada,
considerando a especificação de cada tema apresentado no estudo. Exemplo: no meio físico, deverá ser
informado o profissional responsável por cada tema: clima e condições meteorológicas,
geomorfologia/geotecnia, recursos hídricos superficiais e recursos hídricos subterrâneos; no meio
biótico, deverá ser informado o profissional responsável por cada tema: flora, fauna – mastofauna
terrestre, quirópteros, herpetofauna, avifauna; no meio socioeconômico, deverá ser informado o
profissional responsável por cada tema: caracterização demográfica, comunidades tradicionais,
comunidades afetadas.

3.3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

Apresentar os objetivos do empreendimento, abordando os aspectos técnicos, ambientais e econômicos, bem
como as justificativas para a sua implantação.

3.4. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Apresentar planta de locação da área pretendida para a instalação do empreendimento, em escala compatível
com o porte do empreendimento, georreferenciada (coordenadas geográficas e UTM, Datum SIRGAS 2000),
indicando as coordenadas geográficas dos pontos que constituem o perímetro da área. Apresentar também as
coordenadas desses pontos em forma de tabela.

3.5. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

Apresentar informações que possibilitem o entendimento básico do empreendimento nas suas diversas fases:
planejamento, instalação, operação e desativação. Deverão ser contempladas, no mínimo, as seguintes
informações:

a) Caracterização da área

Caracterização da área do empreendimento, incluindo sua localização no município de Itacuruba, acessos,
dimensões, confrontações e zoneamento urbano do Plano Diretor Municipal (se houver) com o
empreendimento. Incluir:

Planta de situação da área, em escala compatível com o porte do empreendimento, georreferenciada
(coordenadas geográficas e UTM), abrangendo o município em que se localiza, indicando: orientação
magnética, principais eixos viários, principais corpos d’água e outras informações julgadas
necessárias.

Imagem de satélite ou fotografia aérea da área do empreendimento e seu entorno, nas condições atuais,
em escala compatível com o porte do empreendimento, georreferenciada (coordenadas geográficas e
UTM), indicando graficamente os seguintes elementos: orientação magnética; escala gráfica e
numérica; limite do empreendimento; topografia, destacando as curvas de nível (espaçamento
recomendável de 2 em 2 metros); áreas de ocorrência de vegetação protegida por lei; APPs, conforme
Lei Federal  N° 12.651/2012 e alterações, Medidas Provisórias e Resoluções do Conama; áreas de
reserva legal, se couber; Unidades de Conservação (UCs) federais, estaduais e municipais; corpos
d’água e respectivas faixas de proteção (APP); vias existentes; construções existentes; indicação dos
limites da zona urbana, de expansão urbana e rural; e outras informações julgadas necessárias.

b) Ordenamento do uso do solo na propriedade
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Informar sobre a propriedade da área pretendida para a implantação do empreendimento, quanto à
titularidade e ao zoneamento territorial (urbana/rural).
Usos e servidões atuais e projetados: interferências de utilidade pública incidentes sobre a área, com
vistas a subsidiar a compreensão do processo de ocupação, aspectos indutores e o estado de
conservação dos recursos ambientais. Prestar informações também sobre a existência de usos
informais na propriedade.

Detalhar os equipamentos e infraestrutura (rodovias, vias de acesso, linhas de transmissão de energia,
gasodutos etc.), públicos ou privados, já instalados, em instalação ou projetados para a área (caso seja
conhecido), e como os mesmos se integrarão ao empreendimento ou qual será a solução adotada.

Descrever o uso e ocupação do solo pretendido para toda a propriedade (layout/arranjo), explicitando
as áreas segundo o tipo de uso (células, lagoas de tratamento, sistema viário, áreas verdes e
administrativas, pátio de compostagem, unidade de beneficiamento de resíduos da construção civil
etc.) e estimativa de suas áreas (m²).

c) Características técnicas do empreendimento

Caracterização dos equipamentos a serem instalados, incluindo estimativa de dimensionamento e suas
características técnicas, considerando, no mínimo:

Previsão de adequação do empreendimento ao que está estabelecido nas Políticas Nacional e Estadual
de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e Lei Estadual Nº 14.236 de 13
de dezembro de 2010), abordando, no que couber, a aplicação dos instrumentos de implementação das
Políticas, como os planos estadual e municipais de resíduos sólidos.

Capacidade de recebimento de resíduos ou rejeitos; regime de operação (n° de turnos, horas/dia,
dias/mês); características dos equipamentos principais e instalações auxiliares.

Caracterização dos resíduos a serem recebidos na CTR, (podem ser adotados os dados apresentados
nos Planos Estadual e Municipal de RS) incluindo:

Caracterização qualitativa: classificação, conforme ABNT (NBR 10.004/2004), de cada resíduo,
indicando suas respectivas origens.

Caracterização quantitativa: previsão da quantidade de cada resíduo a ser recebido na CTR,
informando o percentual correspondente para cada resíduo (composição gravimétrica).

Concepção geral do sistema de tratamento de efluentes (chorume) previsto, incluindo memorial
descritivo, fluxograma e layout da ETE projetada.

Descrição do pátio de compostagem e da unidade de beneficiamento de resíduos da construção civil.

Dispositivos, equipamentos e procedimentos destinados à prevenção de acidentes ambientais na fase
de implantação e operação do empreendimento.

Previsão de vida útil do aterro sanitário, com memória de cálculo que considere os volumes de
resíduos aterrados ao longo dos anos e a área disponível para as células.

Previsão de como será realizada a desativação do aterro sanitário, indicando os possíveis usos a serem
adotados para a área após o encerramento do aterro sanitário.

d) Planta da CTR (layout/arranjo das unidades), em escala compatível com o porte do empreendimento,
georreferenciada (coordenadas geográficas e UTM), indicando graficamente os seguintes elementos:
orientação magnética; limites da propriedade; topografia, destacando as curvas de nível (espaçamento
recomendável de 2 em 2 metros); áreas verdes e áreas protegidas (APPs, por exemplo), caso haja; áreas de
reserva legal; corpos d’água, ainda que intermitentes, e respectivas faixas de proteção, caso haja; e outras
informações julgadas necessárias.
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e) Descrição das etapas do processo, desde o recebimento dos resíduos, descrevendo os mecanismos e/ou
equipamentos utilizados em cada etapa, as unidades, os equipamentos/sistemas de controle ambiental
previstos etc. Incluir fluxograma ou diagrama de blocos simplificado.

f) Diretrizes infraestruturais para a operação do empreendimento (abastecimento d'água; esgotamento
sanitário; drenagem pluvial; resíduos sólidos; efluentes líquidos; energia elétrica; canalização de gás etc.).

g) Informações sobre a localização e a situação atual de exploração das áreas a serem utilizadas como
jazidas, empréstimos e depósitos temporários, caso já estejam definidas.

h) Origem, quantificação e qualificação da mão-de-obra a ser utilizada nas etapas de instalação e operação do
empreendimento.

i) Localização e descrição do canteiro de obras, incluindo a descrição da infraestrutura a ser utilizada na fase
de instalação do empreendimento: abastecimento d'água; esgotamento sanitário; destinação final de
efluentes; resíduos sólidos etc.

j) Cronograma de implantação do empreendimento.

k) Outras informações julgadas pertinentes pela equipe multidisciplinar responsável pela elaboração do RAS
para a compreensão do projeto.

3.6. ANÁLISE JURÍDICA

Deverá ser contemplado o conjunto de leis e regulamentos, nos diversos níveis (federal, estadual e
municipal), que regem os empreendimentos dessa natureza e a proteção ao meio ambiente na área de
influência, e que tenham relação direta com o projeto. Além da enumeração ou listagem das normas, o RAS
deve proceder a análise das limitações por elas impostas ao empreendimento, bem como as medidas para
promover as compatibilidades porventura necessárias. Ênfase especial deverá ser dada aos aspectos
vinculados à:

a) Competências Ambientais (Legislação Federal: Lei Complementar n° 140, de 08/12/2011).

b) Uso e ocupação do solo (Lei Federal n° 6.766/79, Legislação Municipal: Plano Diretor e Lei de Uso e
Ocupação do Solo – zoneamento).

c) Proteção e controle da poluição (Ar, Água, Solo, Resíduos Sólidos e Controle de Poluição). Trata-se de
referência sumária à legislação relacionada aos principais impactos propriamente ditos como decorrência da
implantação do empreendimento.

d) Proteção e controle da poluição sonora (Lei Estadual nº 12.789; NBR 10.151 e NBR 10.152).

e) Proteção à qualidade e quantidade das águas (Lei Federal n° 9.433/97; Lei Estadual nº 12.984/2005;
Resoluções do CONAMA n°s 357/05 e 396/08 e demais legislações relacionadas ao
enquadramento/classificação dos corpos d'água, padrões de qualidade, normas da CPRH etc).

f) Proteção à qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e o gerenciamento ambiental de
áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas, segundo a Resolução
Conama nº 420/2009 e alterações.

g) Espaços legalmente protegidos (UCs, APPs, áreas de vegetação protegida, áreas de proteção de
mananciais etc.). Considerar, entre outras, as seguintes legislações: Lei Federal n° 9.985/2000, Resolução
Conama n° 369/2006, Lei Estadual n° 9.931/1986, Lei Federal nº 12.651/2012, Lei Estadual nº 13.787/2009.

h) Supressão de vegetação e compensação ambiental (Lei Federal nº 12.651/2012; Lei Estadual n°
11.206/1995).

i) Legislação sobre fauna (Lei Federal nº 5.197/67 e suas atualizações e IN IBAMA nº 179/2008).
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j) Licenciamento e avaliação de impacto ambiental (Lei Federal n° 6.938/81 e Decreto n° 99.274/90;
Resoluções Conama n°s 01/86, 09/87, 01/88, 237/97 e 404/2008; Lei Estadual n° 14.249/2010 e suas
alterações; e Instruções Normativas CPRH n° 008/2021 e n° 009/2021).

k) Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos (Lei Federal Nº 12.305/2010 e Lei Estadual Nº
14.236/2010) e regulamentações decorrentes.

l) Marco legal do saneamento básico (Lei Federal nº 14.026/2020).

m) NBR 8.419/1992 (Diretrizes para apresentação de projetos de aterros de resíduos sólidos urbanos) e NBR
13.896/1997 (Aterros de resíduos não perigosos – critérios para projeto, implantação e operação).

n) Responsabilidades ambientais (Lei Federal n° 9.605/1998 e Lei Estadual n° 14.249/2010 e suas
alterações).

o) Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (Lei Federal n° 3.924/1961, Lei Federal n° 3.551/2002,
Portaria do IPHAN n° 07/88 e IN IPHAN nº 01/2015).

3.7. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

Delimitar e justificar as áreas de influência do empreendimento (espaço geográfico a ser direta ou
indiretamente afetado pelas alterações ambientais decorrentes da implantação do empreendimento, tanto na
fase de instalação como de operação), abrangendo distintamente os meios físico, biótico e socioeconômico.
A definição dos limites das áreas de influência deve ser devidamente justificada, estando sujeita à revisão por
parte da CPRH, com base nos impactos identificados e sua abrangência.

A área de influência do empreendimento deve considerar três níveis, quais sejam:

Área de Influência Indireta (AII): aquela onde os impactos provenientes da implantação e operação do
empreendimento se fazem sentir de maneira indireta e com menor intensidade em relação à área de
influência direta.

Área de Influência Direta (AID): aquela sujeita aos impactos diretos provenientes da implantação e
operação do empreendimento.

Área Diretamente Afetada (ADA): aquela onde ocorrem as intervenções relacionadas ao empreendimento,
incluindo as áreas de apoio, como canteiros de obra, acessos, áreas de empréstimo, áreas de depósito
temporário etc.

Apresentar mapas, georreferenciados e em escala adequada, contendo cada uma das áreas de influência (AII,
AID e ADA) delimitadas.

Recomenda-se que, uma vez definidas as áreas de influência, as mesmas sejam apresentadas à CPRH/NAIA,
pela equipe multidisciplinar responsável pelo RAS, previamente à conclusão dos estudos ambientais. Essa
apresentação visa à avaliação preliminar das áreas pela equipe técnica do NAIA, a fim de reduzir a
possibilidade de solicitação de alteração das áreas de influência na fase de análise do Estudo.

3.8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

As informações a serem contempladas neste item devem propiciar a compreensão da realidade atual da área
de influência do empreendimento, antes da sua implantação, segundo os diferentes meios (físico, biótico e
socioeconômico), devendo ser realizado em dois níveis de abordagem: um referente à ADA e à AID e outro
referente à AII. Estas informações devem ser inter-relacionadas, resultando num diagnóstico integrado, de
forma a se constituir um quadro referencial compreensivo para subsidiar a análise de impactos ambientais do
projeto. Recomenda-se o uso de mapas e fotos datadas como recursos ilustrativos, acompanhadas de
legendas explicativas da área, como instrumentos técnicos de análise, não apenas como mera ilustração.

O diagnóstico não deve se constituir em mera compilação de informações, devendo a equipe multidisciplinar
reunir os dados necessários que muitas vezes não existem e devem ser produzidos e, adicionalmente, realizar
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amostragens, trabalhos de campo e pesquisas para complementá-los. A equipe multidisciplinar deverá
também proceder a uma análise crítica de consistência dos estudos específicos realizados por outros autores e
que porventura sejam utilizados para fundamentar as conclusões do RAS. Apresentar, por fim, análise
conclusiva dos temas estudados.

Os levantamentos e análises temáticas deverão ser diferenciados para cada uma das áreas de influência (AII,
AID e ADA), sendo necessária, na área de influência direta (AID) e na área diretamente afetada (ADA),
quando couber, a realização de investigações mais aprofundadas, com dados primários, uma vez que nelas se
verificarão os principais impactos e com maior intensidade.

A elaboração do diagnóstico deve ser estruturada e orientada pelo enfoque e conteúdo mínimo a seguir
expostos:

3.8.1. MEIO FÍSICO

3.8.1.1. Clima e condições meteorológicas

Caracterização dos aspectos climáticos e meteorológicos da área, observando, entre outros, o comportamento
sazonal, típico e extremo, dos seguintes parâmetros meteorológicos: precipitação pluviométrica, temperatura,
direção e velocidade dos ventos. Utilizar séries de dados secundários, registrados em estações
meteorológicas as mais próximas possíveis da área do empreendimento.

3.8.1.2. Geotecnia

Caracterização geotécnica da área pretendida, utilizando mapa georreferenciado e em escala adequada dessa
caracterização, incluindo:

a. Avaliação das condições de permeabilidade do solo com apresentação do coeficiente de
permeabilidade, a fim de se conhecer a capacidade de infiltração de efluentes líquidos, bem como a
vulnerabilidade das águas subterrâneas. Incluir os registros (perfis) das sondagens efetuadas e planta,
em escala adequada, com a localização dos pontos de amostragem (georreferenciados).

b. Aptidão física da área indicada para a implantação da CTR, com base nos resultados das sondagens
geotécnicas.

3.8.1.3. Recursos hídricos superficiais

Caracterização dos recursos hídricos superficiais das áreas de influência do empreendimento, incluindo:

a. Bacia(s) hidrográfica(s) e sub-bacia(s) em que se insere(m) o empreendimento, incluindo suas
características físicas.

b. Identificação dos cursos d’água e dos usos das águas na ADA, AID e AII do empreendimento,
informando sobre a classificação dos cursos d’água quanto à frequência com que a água ocupa as
drenagens (perene, intermitente ou efêmero) e informando sobre a ocorrência de inundações
(transbordamento das águas da calha de drenagem) em períodos de chuvas intensas.

3.8.1.4. Recursos hídricos subterrâneos

Apresentar a caracterização hidrogeológica com vistas ao conhecimento do aquífero local, incluindo:

a. Localização, natureza, geometria e estrutura geológica do aquífero local.

b. Recarga, armazenamento, fluxo e descarga. Incluir mapa potenciométrico indicando a direção
predominante do fluxo das águas subterrâneas.

c. Relações do aquífero local com as águas superficiais e com outros aquíferos.

d. Qualidade das águas (características físicas, químicas e biológicas) do aquífero local com as
justificativas para os critérios de escolha dos pontos e parâmetros de amostragem, bem como a
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discussão dos resultados, tomando como referência a Resolução Conama n° 396/08. Apresentar mapa
georreferenciado demonstrando os pontos de amostragem e informar as coordenadas geográficas de
cada ponto.

e. Identificação (se houver) dos usos das águas do aquífero local (localização de pontos de captação,
vazão captada, tipo de consumidor etc.) na ADA e AID do empreendimento.

f. Vulnerabilidade natural do aquífero.

A caracterização, além de incluir relato interpretativo dos temas estudados, deverá vir ilustrada com
mapeamento, em escala adequada, e contemplar os resultados das investigações.

3.8.2. MEIO BIÓTICO

Para a descrição e caracterização da cobertura vegetal e da fauna associada da ADA e da AID, deverão ser
utilizados dados primários e complementarmente dados secundários. Os dados secundários utilizados
deverão ser devidamente referenciados, com a menção dos autores e o ano em que o referido estudo foi
publicado, além de virem separados dos dados primários para que se faça entender de forma clara os dados
obtidos de forma primária e os obtidos de forma secundária.

Para a descrição da cobertura vegetal e da fauna associada da AII, podem ser utilizados dados secundários
atuais que possibilitem a compreensão sobre os temas em questão.

Considerar no diagnóstico da ADA e AID as seguintes especificações:

a. Os estudos realizados para o diagnóstico do meio biótico devem ser apresentados de forma clara,
organizada e objetiva, contemplando: (i) detalhamento da metodologia empregada para cada grupo
biótico; (ii) esforços espacial e temporal empregados; (iii) apresentação dos resultados; e (iv) análise
dos dados (detalhar suficiência amostral, detectabilidade e índices de diversidade).

b. Caracterizar os ecossistemas nas áreas atingidas pelas intervenções do empreendimento, a distribuição,
interferência e sua relevância biogeográfica.

c. Descrever o total da área amostrada, e o percentual em relação à área em questão (ADA e AID) e em
relação a cada fitofisionomia, georreferenciando, em escala adequada, as unidades amostrais e as
estações de coleta, justificando as suas escolhas.

d. As áreas de estudo deverão ser selecionadas de acordo com a variabilidade de ambientes, para que a
amostragem seja representativa em todo o mosaico ambiental. Os locais selecionados para amostragem
continuada deverão ser listados, georreferenciados e mapeados indicando os pontos de amostragens na
ADA e na AID do empreendimento.

e. O material científico coletado deverá ser tombado em instituição científica que apresente coleção de
referência no Estado de Pernambuco. Deverá ser entregue o documento comprobatório do ato de
tombamento bem como o de autorização de coleta.

3.8.2.1. Ecossistemas terrestres

Flora

Para a caracterização da vegetação da AII do empreendimento, deverá ser feito um levantamento qualitativo
da vegetação, contemplando os diversos estágios sucessionais, contendo:

Mapeamento dos biótipos da área de influência, indicando as fitofisionomias e a florística;
Identificação das espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção (essas deverão ser mapeadas e
georreferenciadas), exóticas, exóticas invasoras e as de valor econômico e alimentício, vulneráveis e
de interesse científico.

Para a ADA e AID, realizar a caracterização e a elaboração de mapa de fitofisionomia, em escala mínima de
1:25.000, georreferenciada (coordenadas geográficas e UTM , SIRGAS 2000), contemplando a área (em
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hectare) dos fragmentos de vegetação, o grau de conservação, os diferentes estratos vegetais, estágios
sucessionais, os corredores e as conexões existentes com outros fragmentos. Nestes mapas deverão ser
espacializadas as áreas protegidas por legislação específica (áreas de preservação permanente, unidades de
conservação, reserva legal etc.) e as áreas que sofrerão supressão de vegetação.

Ainda para a ADA e AID, deve-se elaborar estudos qualitativos e quantitativos da flora, abrangendo a
composição florística dos diferentes estratos, inclusive espécies epífitas, e estudos fitossociológicos.
Contemplar os principais estágios de regeneração das formações vegetais. Destacar as espécies protegidas,
raras, endêmicas e ameaçadas de extinção atingidas, além daquelas de valor ecológico significativo,
econômico, medicinal, faunístico e ornamental.

Fauna

Para a AII caracterizar a partir de dados qualitativos a fauna e habitats associados, destacando as espécies
indicadoras de qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras, endêmicas e ameaçadas de
extinção, conforme listas oficiais.

Os dados secundários utilizados deverão ser devidamente referenciados, com a menção dos autores e o ano
em que o referido estudo foi publicado.

Para a AID e a ADA, caracterizar a fauna local, abrangendo mastofauna (inclusive quirópteros),
herpetofauna e avifauna, a partir de dados qualitativos e quantitativos. Os dados quantitativos devem incluir
suficiência amostral baseada na curva de rarefação de espécies, indicando o intervalo de confiança,
estimativa de riqueza por grupo faunístico inventariado, abundância absoluta e relativa das espécies
encontradas, equitabilidade, diversidade, similaridade (índice que considere a presença/ausência das espécies
e índice que considere o padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies), caracterizando as inter-
relações com o meio, contendo:

Identificação e mapeamento de habitats, alimentação e locais de dessedentação, com base nas
características da AID e ADA (não discorrer sobre conceitos e hábitos, fartamente conhecidos em
livros textos, e sim, fazer uma análise da fauna encontrada com relação à área em questão);

Listagem das espécies (destacando as raras, endêmicas, migratórias, vulneráveis, ameaçadas de
extinção, conforme listas oficiais, de interesse científico, de valor econômico e alimentício e
bioindicadoras) contendo o tipo de registro – pegada, visualização, entrevista -, descrição detalhada da
metodologia e do esforço amostral empregado, incluindo também informações sobre o método de
sacrifício, em caso de coleta.

Para a execução das atividades de amostragem de fauna é necessária a obtenção da Autorização de Coleta,
Captura e Transporte de Fauna. Essa Autorização deverá ser requerida na CPRH, pelo empreendedor, com a
apresentação da documentação necessária.

Os estudos deverão acontecer em período de tempo, época, condições climáticas e turnos apropriados, de
modo a se obter uma boa amostragem para todos os grupos.

Também deverão ser investigadas as espécies de vetores ou reservatórios de agravos à saúde humana
conforme recomendações técnicas dos órgãos de saúde pública.

3.8.2.2. Unidades de Conservação (UCs)

Identificar e mapear as UCs municipais, estaduais e federais, e suas respectivas zonas de amortecimento,
quando couber, localizadas num raio mínimo de 3 km do empreendimento. Em atenção aos procedimentos
previstos na Resolução CONAMA nº 428/2010, deverá ser informada a distância do empreendimento às
UCs, considerando as suas respectivas zonas de amortecimento, além da extensão da interferência do projeto
proposto dentro dos limites da Unidade ou na sua zona de amortecimento.

Observar o plano de manejo, se houver, das UCs que estejam localizadas nas áreas de influência do
empreendimento, com o objetivo de orientar a avaliação dos impactos nas Unidades ou na sua zona de
amortecimento, quando for o caso.
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3.8.2.3. Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade

Identificar as Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da
Biodiversidade Brasileira, delimitadas pelo Ministério do Meio Ambiente, e as áreas de importância
biológica extrema, muito alta ou alta, conforme o Atlas da Biodiversidade de Pernambuco, que estejam
localizadas na área de influência do empreendimento, com mapeamento em escala adequada.

3.8.3. MEIO SOCIOECONÔMICO

3.8.3.1. Diagnóstico da AII e AID (IBGE e/ou outras fontes oficiais)

a. Caracterizar a dinâmica demográfica quanto a: distribuição populacional do município; taxas de
crescimento populacional; tendências de crescimento das áreas urbana e rural, com base histórica.

b. Identificar e caracterizar os estabelecimentos de educação, pública e privada, que possam desenvolver
ou participar de atividades de educação ambiental relacionadas ao empreendimento, em suas fases de
planejamento, instalação e operação.

c. Caracterizar a população de catadores presentes, se houver, nos municípios, considerando a existência
de cooperativas e associações de catadores que porventura existam.

d. Identificar e caracterizar os sistemas e veículos de comunicação social, tais como jornais de circulação
local, sejam eles produzidos por associações comunitárias, sindicatos, instituições religiosas etc.,
rádios comunitárias, entre outros, que possam veicular conteúdo relacionado a impactos decorrentes do
empreendimento.

e. Caracterizar o sistema de organização social, identificando forças e tensões sociais; grupos e
movimentos comunitários; lideranças comunitárias; forças políticas e sindicais atuantes; entidades
ambientais, associações, cooperativas ou outros possíveis representantes dos interesses das
comunidades.

f. Identificar e caracterizar, se houver, projetos de assentamento rural (estadual e/ou federal) existentes
no território do município, informando sobre a sua localização em relação à área do empreendimento.

3.8.3.2. Comunidades Tradicionais

Identificar e caracterizar, se houver, as comunidades tradicionais (ribeirinhas, quilombolas, étnicas etc.), as
terras indígenas e os territórios tradicionais, sua localização geográfica e vias de acesso, conforme o Decreto
Nacional nº 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

O estudo das comunidades tradicionais (quilombola, indígena etc.) deverá seguir as orientações da Portaria
Interministerial nº 60/2015, inclusive no que se refere às distâncias do empreendimento em relação às
comunidades. Independentemente da abrangência das áreas de influência do empreendimento, devem ser
observados os limites indicados no Anexo 1 da referida Portaria.

Apresentar carta-imagem, em escala adequada, identificando os limites e os nomes das comunidades
tradicionais identificadas, bem como suas distâncias ao empreendimento.

Os estudos de comunidades quilombolas deverão seguir os procedimentos e critérios estabelecidos pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Para tal, o empreendedor e a equipe
responsável pela elaboração desse estudo deverão dirigir-se ao INCRA para obter as orientações necessárias.

Os estudos de comunidades indígenas devem seguir orientações da FUNAI.

3.8.3.3. Comunidade Afetada

Verificar se há habitações e núcleos populacionais localizados no limite das distâncias mínimas indicadas
pela IN CPRH n° 008/2021 (Dispõe sobre critérios locacionais para o licenciamento ambiental de aterros
sanitários de resíduos sólidos não perigosos).
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Caso haja, considerar como comunidade afetada todas as pessoas residentes naquelas faixas a partir do
perímetro da área do empreendimento. Para essa comunidade, identificar, georeferenciar e mapear,
individualmente, as propriedades, inclusive aquelas constituídas por posses existentes. Realizar nestas
propriedades pesquisa censitária e entrevistas qualificadas para conhecer as relações sociais, econômicas e
culturais, abrangendo:

Aspectos econômicos: o conjunto das propriedades, inclusive dos proprietários não residentes e dos
não proprietários, e as atividades econômicas desenvolvidas na área;

Aspectos socioculturais: participação da comunidade em atividades comunitárias e associativas,
organização familiar e de vizinhança;

Percepção dessa população em relação às suas condições de habitabilidade e sobre a instalação da
CTR, ressaltando as vantagens e desvantagens.

3.9. PASSIVO AMBIENTAL

Levantamento e caracterização de passivo ambiental capaz de atuar como fator de dano ou degradação
ambiental ao entorno, ao empreendimento e à população vizinha. São considerados como passivo ambiental:
processos erosivos e ravinamentos; instabilidade de taludes de cortes e de aterros; assoreamento de
elementos de drenagem, naturais ou não; APP não vegetada; contaminação do solo; passivos de natureza
jurídica, como a necessidade de regularização de licenciamento, etc.

Este levantamento deverá servir de base a intervenções corretivas ou compensatórias e ao planejamento de
gestão ambiental dos projetos. Incluir documentação fotográfica.

Deve ser dispensada atenção especial às interferências em áreas legalmente protegidas e em mananciais
destinados ao consumo humano.

O estudo do passivo ambiental deverá constar num item específico do RAS, e não apenas estar incluso nos
dados de diagnóstico.

3.10. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Deverão ser identificadas as ações impactantes e analisar os impactos ambientais potenciais, nos meios
físico, biótico e socioeconômico, relativos às fases de planejamento, implantação, operação e desativação do
empreendimento.

Os impactos serão avaliados nas áreas de influência definidas para cada um dos meios estudados e
caracterizados no diagnóstico ambiental, considerando suas propriedades cumulativas e sinérgicas e a
distribuição dos ônus e benefícios sociais. Para efeito de análise, os impactos devem ser classificados
considerando, pelo menos, os seguintes critérios:

a. Efeito (positivo ou negativo) – característica do impacto quanto aos seus efeitos benéficos ou adversos
aos fatores ambientais.

b. Direcionalidade (meio físico, meio biótico ou meio socioeconômico) - característica do impacto
quanto ao componente do meio ambiente que recebe seu efeito.

c. Natureza (direto ou indireto) – distingue se o impacto resulta diretamente de uma ação do
empreendimento ou se o impacto se dá secundariamente à ação.

d. Periodicidade (temporário, cíclico ou permanente) – traduz a frequência esperada de ocorrência do
impacto na fase analisada (planejamento, instalação e operação).

e. Temporalidade (imediato, curto prazo, médio prazo ou longo prazo) – traduz a duração do efeito do
impacto no ambiente, considerando, de acordo com a Resolução CONSEMA-PE nº 04/2010: imediato
– de 0 a 5 anos; curto prazo – de 5 a 10 anos; médio prazo – de 10 a 20 anos; longo prazo – acima de
20 anos.
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f. Abrangência (local, restrito, regional ou global) – traduz a dimensão geográfica do efeito do impacto,
considerando as áreas de influência: local – o impacto tem efeito apenas na ADA; restrito – o impacto
tem efeito na AID; regional – o impacto tem efeito na AII; global – o impacto tem efeito além da AII.

g. Reversibilidade (reversível ou irreversível) – traduz a capacidade do ambiente de retornar ou não à
sua condição original depois de cessada a ação impactante. Os impactos negativos reversíveis poderão
ser evitados ou mitigados, os impactos negativos irreversíveis serão compensados.

h. Probabilidade de ocorrência (certo, provável ou remoto) – avalia a probabilidade de ocorrência do
impacto.

i. Magnitude (baixa, média ou alta) – traduz a intensidade do efeito do impacto no meio ambiente,
considerando a expressividade do efeito, as medidas necessárias para seu controle, a necessidade de
compensação ambiental, entre outros fatores.

j. Importância (baixa, moderada ou alta) – traduz a importância do impacto em função de todos os
outros critérios avaliados.

Na apresentação dos resultados da avaliação, deverão constar:

A metodologia de identificação dos impactos e os critérios adotados para a interpretação e análise de
suas interações.

Descrição detalhada e análise dos impactos sobre cada fator ambiental considerado no diagnóstico. Os
impactos devem estar agrupados em função dos meios (físico, biótico e socioeconômico) e sub-
agrupados de acordo com a fase em que poderá ocorrer (planejamento, implantação, operação e
desativação). Cada impacto deve estar relacionado às atividades capazes de gerá-lo.

Planilha contendo todos os impactos e sua classificação, conforme os critérios listados acima,
indicando a fase de ocorrência (planejamento, implantação, operação ou desativação), o meio ao qual o
impacto se direciona (físico, biótico ou socioeconômico) e o tipo de medida necessária para seu
controle (maximizadora, mitigadora ou compensatória).

Na identificação dos impactos ambientais, considerar, no mínimo:

Alterações na dinâmica superficial, tais como: processos erosivos, assoreamento e instabilidade de
encostas, identificando os pontos críticos.

Interferência na drenagem natural.

Alterações na qualidade das águas superficiais e subterrâneas.

Impactos decorrentes da exploração de jazidas e empréstimos e do descarte de materiais em áreas de
depósito temporário (material excedente de escavações, restos de vegetação, solo e rochas alteradas
etc.).

Alterações na qualidade do ar.

Geração de odores.

Aumento do nível de ruídos e vibrações.

Impactos decorrentes do manuseio de resíduos sólidos.

Poluição por resíduos não adequadamente dispostos.

Riscos de acidentes por produtos químicos, materiais tóxicos ou explosivos durante a fase de
instalação e operação do empreendimento que possam resultar em dano às pessoas ou ao meio
ambiente.
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Interferências em espécies vegetais ou animais, endêmicas, raras, vulneráveis, em processo de
extinção, de interesse comercial, alimentício e científico.

Atração e proliferação de vetores de doenças devido à implantação e operação do empreendimento.

Supressão de vegetação nativa (deve ser informada a estimativa de áreas de supressão).

Interferências sobre a fauna associada aos ambientes naturais e antrópicos afetados (perda de habitats,
afugentamento de fauna etc.).

Interferências em UCs, APPs e áreas de vegetação protegidas legalmente. Contemplar, entre outros, a
indicação e descrição das áreas atingidas, a tipologia, o estado sucessional, a quantificação da área a
ser suprimida e a sua localização em mapa, em escala adequada, georreferenciado (coordenadas
geográficas e UTM SIRGAS 2000).

Aumento da demanda por serviços públicos de abastecimento d’água, esgotamento sanitário, resíduos
sólidos, energia elétrica, serviços de utilidade pública et., durante a execução das obras.

Riscos de acidentes com a população local e com o pessoal alocado para as obras.

Riscos à saúde da população, aos trabalhadores e ao meio ambiente como consequência do manuseio
de resíduos, operações de descarregamento, vazamento de áreas de estocagem, liberação de gases ao
meio ambiente, exposição indevida de pessoas aos resíduos, transporte interno e externo de resíduos e
outras situações relevantes (a fundamentação técnica para este impacto deverá ser feita com base em
estudo de análise de riscos).

Alterações na paisagem, considerando a descaracterização da área para implantação do
empreendimento.

Desvalorização imobiliária do entorno.

Manutenção/geração de impostos.

Alterações na oferta de emprego.

Interferências no Patrimônio Cultural (arqueológico, histórico, paisagístico, imaterial, espeleológico e
paleontológico).

Outras alterações benéficas ou adversas como decorrência da implantação do empreendimento e
julgadas pertinentes pela equipe multidisciplinar responsável pela elaboração do RAS.

3.11. MEDIDAS DE CONTROLE

Deverão ser apresentadas e descritas medidas que visem minimizar, eliminar e, se for o caso, compensar os
impactos adversos identificados, ou maximizar (potencializar) o efeito benéfico daqueles impactos positivos.

As medidas deverão ser classificadas quanto:

a. À natureza: mitigadora preventiva, mitigadora corretiva, maximizadora ou compensatória.

b. À fase do empreendimento em que deverão ser adotadas em que deverão ser adotadas:
planejamento, implantação, operação e, quando couber, desativação e caso de acidentes.

c. Ao fator ambiental a que se aplicam: físico, biótico ou socioeconômico.

d. Ao prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo.

e. À responsabilidade por sua implantação: empreendedor, poder público ou outros, para os quais
serão especificadas claramente as responsabilidades de cada um dos envolvidos.
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Para facilitar a compreensão e análise, bem como visando à adequada implementação das medidas propostas,
estas deverão ser classificadas segundo os critérios supracitados e consolidadas em um Programa Ambiental.

3.12. PROGRAMAS AMBIENTAIS

Deverão ser apresentados os Programas Ambientais, de forma simplificada, propostos para todas as fases do
empreendimento, os quais consistem na consolidação das medidas mitigadoras, maximizadoras e
compensatórias ou em programas de monitoramento. Os programas de monitoramento devem ter por
finalidade permitir o acompanhamento da evolução dos impactos ambientais do empreendimento, avaliando
a eficiência e eficácia das medidas. Os resultados obtidos deverão permitir a identificação da necessidade de
adoção de medidas complementares.

A implementação dos programas, em especial aqueles vinculados ao meio socioeconômico, deverá se dar
com a participação efetiva da comunidade diretamente afetada, bem como dos parceiros institucionais
identificados, adotando-se procedimentos de comunicação social, buscando-se, desta forma, a inserção
regional do empreendimento. A comunicação com esses atores deverá adotar metodologia que considere a
escolaridade e a cultura local.

Na fase subsequente do licenciamento ambiental, os Programas Ambientais irão compor o Plano de Gestão
da Qualidade Ambiental (PGQA) do empreendimento, o qual será elaborado por meio do Sistema Digital de
Gestão da Qualidade Ambiental (SGQA Digital), localizado em “Nossos Sistemas” no Portal da CPRH,
conforme Instrução Normativa CPRH nº 01/2021, que instituiu o Sistema Digital de Gestão da Qualidade
Ambiental de empreendimentos e atividades potencialmente poluidores e/ou causadores de degradação
ambiental e seus entornos - SGQA Digital, em substituição ao antigo SGQA (IN 001/2017).

No Estudo Ambiental, os Programas Ambientais deverão ser nomeados e ter seus conteúdos formatados
conforme consta na listagem de programas ambientais e conteúdos mínimos constantes na base do SGQA
Digital. O empreendedor e a empresa consultora poderão ter acesso a essas informações a partir da realização
do cadastro no SGQA Digital. No caso de o Estudo Ambiental sugerir a execução de um Programa
Ambiental inexistente no Sistema, o mesmo será analisado, podendo ser adaptado para um já existente ou
mesmo acrescentado ao SGQA Digital.

No Estudo Ambiental, deverão ser apresentadas as seguintes informações sobre cada Programa Ambiental:

Nome: Nomear o programa, conforme consta na listagem de Programas Ambientais no SGQA Digital.
Justificativa: Descrever situações/problemáticas que atestam a relevância do programa.
Objetivos: Descrever objetivos gerais e específicos do programa.
Metodologia: Descrever, de uma forma geral, os fundamentos teóricos-metodológicos do programa.
Período de execução: Informar o período previsto para a execução do programa, considerando as fases
de planejamento, instalação e operação do empreendimento.

Considerar, entre os Programas Ambientais passíveis de contemplação para esta tipologia de
empreendimento, os seguintes:

a) Gestão Ambiental;

b) Comunicação Social;

c) Educação Ambiental;

d) Recuperação de Áreas Degradadas;

e) Controle de Erosão e/ou Assoreamento;

f) Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

g) Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil;

h) Gerenciamento de Efluentes;

Á
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i) Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais;

j) Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas;

k) Gerenciamento de Riscos Ambientais e Ação de Emergência;

l) Recomposição da Vegetação da Área de Preservação Permanente;

m) Monitoramento de Fauna;

n) Resgate e Afugentamento da Fauna;

o) Monitoramento da Flora;

p) Compensação Ambiental pela Supressão de Vegetação;

q) Inserção de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis;

r) Monitoramento Geotécnico de Aterros Sanitários;

s) Controle Operacional de Aterros Sanitários.

3.13. CONCLUSÕES

Apresentar conclusão da equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos, dando ênfase à viabilidade
ambiental do empreendimento. Na hipótese do mesmo ser considerado viável, apresentar as recomendações
técnicas pertinentes.

3.14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Mencionar, no próprio texto do RAS, todas as referências bibliográficas utilizadas na elaboração dos estudos.
A relação de obras consultadas deverá ser listada neste capítulo, observadas as normas pertinentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

3.15. ANEXOS

Apresentar os documentos considerados pertinentes, devendo, entre estes, constar os seguintes:

a. Comprovação de habilitação da empresa consultora e dos profissionais da equipe técnica responsável
pela elaboração do RAS: deverão ser anexadas ao RAS cópias dos respectivos registros no Cadastro
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, conforme disposto na Resolução
CONAMA n° 01/88, e cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) expedidas pelos
Conselhos de Classe, para cada atividade executada no RAS.

b. Certidão da Prefeitura de Itacuruba, declarando se o local e o tipo de projeto ou atividade estão em
conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, nos termos da Resolução
CONAMA n° 237/97, artigo 10. Não serão aceitas certidões que não contenham data de expedição,
sem assinatura ou com prazo de validade vencido. Certidões sem prazo de validade serão consideradas
válidas até 180 dias após a data da emissão.

c. Comprovante de registro da inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

d. Autorizações, pareceres, posicionamento e consultas técnicas a órgãos públicos e privados, e
respectivas diretrizes para implantação do projeto, com vistas a sua regularização socioambiental
(COMPESA, INCRA, ITERPE, FUNDARPE, etc.). Deverá ser anexado ao RAS, além das respostas
das instituições consultadas, o ofício da solicitação.

e. Manifestação do IPHAN referente às interferências do empreendimento no Patrimônio Cultural da
área de influência.



30/12/2021 11:47 SEI/GOVPE - 20116663 - GOVPE - Termo de Referência

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=23812032&infra_sis… 17/18

f. Diretrizes do responsável pelos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário,
caso esteja prevista a utilização desses sistemas nas fases de instalação e operação do empreendimento.

g. Cópia das entrevistas realizadas para levantamento primário dos dados socioeconômicos.

h. Cópia deste Termo de Referência.

i. Outros documentos considerados relevantes.

 

Recife, 29 de dezembro de 2021.

 

Equipe do NAIA - Núcleo de Avaliação de Impacto Ambiental

 

Danusa Kelly Calado Ferraz Cruz

Analista em Gestão Ambiental – Engenheira Civil

 

Fábio da Silva Marques

Analista em Gestão Ambiental - Biólogo

 

Severino Gomes de Oliveira

Analista em Gestão Ambiental – Sociólogo

 

[1]    Publicada em 27 de outubro de 2021, esta Instrução Normativa dispõe sobre critérios locacionais para o
licenciamento ambiental de aterros sanitários de resíduos sólidos não perigosos.

[2]    Publicada em 27 de outubro de 2021, esta Instrução Normativa dispõe sobre a dispensa temporária da
elaboração de EIA/RIMA e a exigência de Relatório Ambiental Simplificado - RAS para empreendimentos
de aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos Classe II.

Documento assinado eletronicamente por Danusa Kelly Calado Ferraz Cruz, em 30/12/2021, às
10:43, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Severino Gomes De Oliveira, em 30/12/2021, às 10:59,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fábio Da Silva Marques, em 30/12/2021, às 11:10,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 20116663
e o código CRC 811B1486.

Referência: Processo nº 0031000013.004213/2021-19 SEI nº 20116663

http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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