
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A– ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA - ARTs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serviço Público Federal

CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 5ª REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N°:5-46680/22

CONTRATADO

Nome:Katarina Romenia Pinheiro Nascimento Registro CRBio:85.837/05-D

CPF:05268258478 Tel:3271-9934

E-Mail:katarina_romenia@yahoo.com.br

Endereço:R. Doutor Virgínio Marques,Nº 161

Cidade:Recife Bairro:Iputinga

CEP:50731-330 UF:PE

CONTRATANTE

Nome:JC Gestão e Empreendimentos LTDA

Registro Profissional: CPF/CGC/CNPJ:44.293.671/0001-63

Endereço:Avenida Coronel Caribe, 438-A

Cidade:BELÉM DO SÃO FRANCISCO Bairro:Centro

CEP:56440-000 UF:PE

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.7,1.9

Identificação:Coordenação e Execução de Relatório Ambiental Simplificado - RAS

Município do Trabalho: Belém de São Francisco UF: PE Município da sede: Belém de São Francisco UF:PE

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: Multidisciplinar

Área do conhecimento: Ecologia Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade:Coordenação de equipe multidisciplinar para elaboração de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) no licenciamento do 
Aterro Sanitário Belém de São Francisco, com base em dados primários. Execução de diagnóstico para o Meio Biótico através de inventário da flora 
terrestre e estudo fitossociológico. Para a flora foi realizado o mapeamento de fitofisionomias e identificação das espécies de cunho conservacionista e 
de valor econômico, além de plotagem de parcelas amostrais para estudo da estrutura da vegetação na ADA e AID. Estes dados são referentes ao 
atendimento do Termo de Referência Nº 02/2022, como parte das exigências da Licença Prévia do Aterro Sanitário de Belém de São Francisco, 
Processo CPRH Nº 1.354/2022.

Valor: R$ 8000,00 Total de horas: 320

Início: 26/06/2022 Término:

ASSINATURAS Para verificar a 
autenticidade 

desta ART 
acesse o 

CRBio05-24 
horas Online em 

nosso site e 
depois o serviço 
Conferência de 

ART

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:         /            /

Assinatura do profissional

Data:         /            /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por distrato

N° do protocolo:  

Data:         /            /             

Assinatura do Profissional

Data:         /            /             

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão 
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

N° do protocolo: 400029141/NET

Data:          /            /                Assinatura do profissional

Data:          /            /                Assinatura e Carimbo do contratante
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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 PE20220833429

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARIA CAROLINA DA SILVA

Título profissional: ENGENHEIRA AMBIENTAL RNP: 1815324830

Registro: 1815324830PE

2. Dados do Contrato

Contratante: JC Gestão e Empreendimentos LTDA CPF/CNPJ: 44.293.671/0001-63

AVENIDA CEL Caribe Nº: 438

Complemento: A Bairro: Centro

Cidade: BELÉM DO SÃO FRANCISCO UF: PE CEP: 56440000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR 316 Nº: S/N

Complemento: Riacho das Pedras - Fazenda  Alegre LOte 133 - Gleba
Mandacaru

Bairro: Zona Rural

Cidade: BELÉM DO SÃO FRANCISCO UF: PE CEP: 56440000

Data de Início: 27/06/2022 Previsão de término: 26/10/2022 Coordenadas Geográficas: -8.665632, -38.994385

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: JC Gestão e Empreendimentos LTDA CPF/CNPJ: 44.293.671/0001-63

4. Atividade Técnica

8 - Consultoria Quantidade Unidade

40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.7 - PROGNÓSTICO AMBIENTAL

120,00 d

40 - Estudo > METEOROLOGIA > METEOROLOGIA E MEIO AMBIENTE > #41.5.4 - DE
PROGNÓSTICO, DIAGNÓSTICO, MONITORAMENTO, MITIGAÇÃO E AVALIAÇÃO

120,00 d

40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E
POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

120,00 d

40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO
ANTRÓPICO

120,00 d

40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

120,00 d

40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.8 - IDENTIFICAÇÃO DE FONTES
POLUIDORAS

120,00 d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração do Relatório Ambiental Simplificado - RAS no que se refere a: Meio socioeconômico, Passivo Ambiental, Identificação e avaliação dos
Impactos Ambientais, Matriz de Impactos, Caracterização da qualidade ambiental futura da área, Proposição de Medidas e Programas Ambientais para
atender o Termo de Referência NAIA n° 02/2022 com processo CPRH n° 1.354/2022.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZZ4z6
Impresso em: 01/09/2022 às 09:44:48 por: , ip: 187.46.143.231

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 PE20220833429

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARIA CAROLINA DA SILVA - CPF: 051.028.604-61

JC Gestão e Empreendimentos LTDA - CNPJ: 44.293.671/0001-63

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: 26/08/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8304662943

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZZ4z6
Impresso em: 01/09/2022 às 09:44:48 por: , ip: 187.46.143.231

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

Recife             26             agosto                     2022.
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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 PE20220833517

INICIAL

1. Responsável Técnico

BRUNO SOARES FREIRES

Título profissional: GEÓLOGO RNP: 1811395724

Registro: PE050712 PE

2. Dados do Contrato

Contratante: JC GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 44.293.671/0001-63

AVENIDA CEL Caribe Nº: 438

Complemento: A Bairro: CENTRO

Cidade: BELÉM DO SÃO FRANCISCO UF: PE CEP: 56440000

Contrato: s/n Celebrado em: 08/07/2022

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR 316 Nº: s/n

Complemento: Riacho das Pedras - Fazenda Alegre LOTE 133 - Gleba
Mandacaru

Bairro: Zona Rural

Cidade: BELÉM DO SÃO FRANCISCO UF: PE CEP: 56440000

Data de Início: 11/07/2022 Previsão de término: 05/09/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Ambiental 

Proprietário: JC GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 44.293.671/0001-63

4. Atividade Técnica

8 - Consultoria Quantidade Unidade

2 - Análise > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE
DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO
FÍSICO

18,7839 ha

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Análise do clima e condições meteorológicas e caracterização da geologia, geomorfologia, pedologia e recursos hídricos das áreas de influências para
o Relatório ambiental simplificado para implementação do Aterro sanitário do município de Belém de São Francisco. "Referente ao termo de
Referência N° 02/2022, referente ao Processo CPRH N° 1.354/2022" 

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

BRUNO SOARES FREIRES - CPF: 007.616.984-77

JC GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.293.671/0001-63

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: 30/08/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8304663043

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 5AcB4
Impresso em: 31/08/2022 às 07:59:52 por: , ip: 45.176.142.22

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

BRUNO
D Signature

BRUNO
Typewriter
Recife

BRUNO
Typewriter
31

BRUNO
Typewriter
Agosto

BRUNO
Typewriter
2022
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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 PE20220836345

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS SILVA

Título profissional: ENGENHEIRO AGRIMENSOR RNP: 0214978028

Registro: PE14978028 PE

2. Dados do Contrato

Contratante: JC GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 44.293.671/0001-63

AVENIDA CEL CARIBE Nº: 438

Complemento: A Bairro: CENTRO

Cidade: BELÉM DO SÃO FRANCISCO UF: PE CEP: 56440000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 4.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA 316 Nº: SN

Complemento: RIACHO DAS PEDRAS - FAZENDA ALEGRE LOTE 133 -
GLEBA MANDACARU

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: BELÉM DO SÃO FRANCISCO UF: PE CEP: 56440000

Data de Início: 27/06/2022 Previsão de término: 26/10/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: JC GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 44.293.671/0001-63

4. Atividade Técnica

16 - Execução Quantidade Unidade

69 - Mensuração > CARTOGRAFIA > DADOS E INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS,
CARTOGRÁFICAS ESTATÍSTICAS E CARTOGRÁFICAS TEMÁTICAS > #35.2.1 - DE DADOS E
INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS, CARTOGRÁFICAS ESTATÍSTICAS E CARTOGRÁFICAS
TEMÁTICAS

21,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE MAPAS TÉMATICOS

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS SILVA - CPF: 063.271.314-33

JC GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.293.671/0001-63

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: 02/09/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8304667747

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 62dBA
Impresso em: 02/09/2022 às 13:08:02 por: , ip: 177.87.0.134

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



Serviço Público Federal

CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 5ª REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N°:5-47049/22

CONTRATADO

Nome:Mauricio Dalia Neto Registro CRBio:114.162/05-D

CPF:08196950411 Tel:3236-5309

E-Mail:mauricio.dalia@gmail.com

Endereço:R Levino Ferreira, Nº 10

Cidade:Recife Bairro:Cordeiro

CEP:50711-380 UF:PE

CONTRATANTE

Nome:JC Gestão e Empreendimentos LTDA

Registro Profissional: CPF/CGC/CNPJ:44.293.671/0001-63

Endereço:Avenida Coronel Caribe, 438-A

Cidade:BELÉM DO SÃO FRANCISCO Bairro:Centro

CEP:56440-000 UF:PE

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.2,1.7

Identificação:Diagnóstico ambiental e Programas (FAUNA)

Município do Trabalho: Belém do São Francisco UF: PE Município da sede: Belém do São Francisco UF:PE

Forma de participação: Individual Perfil da equipe: null

Área do conhecimento: Zoologia Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade:Execução de diagnóstico de fauna, elaboração de Programa de Levantamento de Fauna, elaboração de Programa de 
Resgate e Afugentamento de Fauna e elaboração de Programa de Monitoramento de Fauna, para elaboração de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) 
de um aterro sanitário localizado no Riacho das Pedras, município de Belém do São Francisco (PE), possuindo uma área de 18,78 ha, referente ao 
processo CPRH de Nº 1.354/2022.

Valor: R$ 10000,00 Total de horas: 90

Início: 24/06/2022 Término: 18/07/2022

ASSINATURAS Para verificar a 
autenticidade 

desta ART 
acesse o 

CRBio05-24 
horas Online em 

nosso site e 
depois o serviço 
Conferência de 

ART

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:         /            /

Assinatura do profissional

Data:         /            /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por distrato

Data:         /            /             

Assinatura do Profissional

Data:         /            /             

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

Declaramos a conclusão do trabalho anotado na presente ART, razão 
pela qual solicitamos a devida BAIXA junto aos arquivos desse CRBio.

N° do protocolo: 400029664/NET

Data:          /            /                Assinatura do profissional

Data:          /            /                Assinatura e Carimbo do contratante

03   08      2022

03   08     2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTFs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:
2481409       27/07/2022 27/07/2022 27/10/2022

Dados básicos:

CPF: 052.682.584-78

Nome: KATARINA ROMÊNIA PINHEIRO NASCIMENTO

Endereço:

logradouro: R DR. VIRGÍNIO MARQUES

N.º: 161 Complemento:

Bairro: IPUTINGA Município: RECIFE

CEP: 50731-330 UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

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 K1RDJ3N638YQSYF3

IBAMA - CTF/AIDA 27/07/2022 - 14:25:53



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:
5836579       20/06/2022 20/06/2022 20/09/2022

Dados básicos:

CPF: 051.028.604-61

Nome: MARIA CAROLINA DA SILVA

Endereço:

logradouro: RUA JERÔNIMO HERÁCLIO

N.º: 544 Complemento: CASA A

Bairro: IPSEP Município: RECIFE

CEP: 51350-310 UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2140-05 Engenheiro Ambiental Elaborar projetos ambientais

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 PJVKAINPUY1JTTAV

IBAMA - CTF/AIDA 20/06/2022 - 20:23:18





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:

5556411       01/09/2022 01/09/2022 01/12/2022

Dados básicos:

CPF: 063.271.314-33

Nome: LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS SILVA

Endereço:

logradouro: RUA ARIOSVALDO PEREIRA CINTRA 37

N.º: 37 Complemento:

Bairro: SERRARIA Município: MACEIO

CEP: 57046-295 UF: AL

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras

e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição

21-27 Porte e uso de motosserra - Lei nº 12.651/2010: art. 69, § 1º

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP 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

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação D6NFGDIKA1XKY4EM

IBAMA - CTF/AIDA 01/09/2022 - 22:44:16



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:
7193084       02/09/2022 02/09/2022 02/12/2022

Dados básicos:

CPF: 081.969.504-11

Nome: MAURICIO DALIA NETO

Endereço:

logradouro: RUA LEVINO FERREIRA

N.º: 10 Complemento: CASA

Bairro: CORDEIRO Município: RECIFE

CEP: 50711-380 UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código Descrição
21-53 Manutenção de fauna silvestre ou exótica - Resolução CONAMA nº 489/2018: art. 4º, IX

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP 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

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Manejar recursos naturais

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

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.

IBAMA - CTF/AIDA 02/09/2022 - 08:18:33



Chave de autenticação QED91EUHG71UHD93

IBAMA - CTF/AIDA 02/09/2022 - 08:18:33







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:
7062089       16/08/2022 16/08/2022 16/11/2022

Dados básicos:

CPF: 102.405.804-27

Nome: VICTOR COELHO SATURNO

Endereço:

logradouro: RUA ESTEVÃO DE SÁ

N.º: 231 Complemento: AP303

Bairro: VÁRZEA Município: RECIFE

CEP: 50740-270 UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

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 KCRDZPK1DFHC5X5M

IBAMA - CTF/AIDA 16/08/2022 - 19:55:54



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:
6255301       25/06/2022 25/06/2022 25/09/2022

Dados básicos:

CPF: 092.343.694-40

Nome: WILLAMS DIOGO BARBOSA LINS

Endereço:

logradouro: RUA AMAURI BARBOSA RUSSIANO JÚNIOR

N.º: 385 Complemento: B

Bairro: JARDIM PAULISTA Município: PAULISTA

CEP: 53409-245 UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA
Código CBO Ocupação Área de Atividade

2211-05 Biólogo Estudar seres vivos

2211-05 Biólogo Inventariar biodiversidade

2211-05 Biólogo Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

2211-05 Biólogo Realizar diagnósticos biológicos, moleculares e ambientais

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 7MMCRGA7UVFILDK9

IBAMA - CTF/AIDA 25/06/2022 - 21:41:16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – 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: FAZENDA ALEGRE LOCAL RIACHO DAS PEDRAS

Município: Belém do São Francisco UF: Pernambuco

Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural: Latitude: 08°38'42,79" S Longitude: 39°02'52,79" O

Área Total (ha) do Imóvel Rural: 65,4026 Módulos Fiscais: 1,1891

Código do Protocolo: PE-2601607-3852.2A7B.5032.663A.96A0.AD01.3DE9.B6CA

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-2601607-408D.6176.B647.40A6.814D.D1E8.14E8.1A57 Data de Cadastro: 03/08/2022 09:41:07

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 1/3

https://www.car.gov.br


Imóvel

Área Consolidada 4,5563

Remanescente de Vegetação Nativa 52,9383

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 13,0007

Imóvel

Área Total do Imóvel 65,4026

Área de Servidão Administrativa 6,7733

Área Líquida do Imóvel 58,6293

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 8,2134

Área de Uso Restrito 0,0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Não foi detectada diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade
ou posse e a área do imóvel identificada em representação gráfica.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 039.430.844-18 Nome: CRISTIANO MARCULA DE ALMEIDA LIMA

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2601607-408D.6176.B647.40A6.814D.D1E8.14E8.1A57 Data de Cadastro: 03/08/2022 09:41:07

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 2/3



MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula Data do Documento Livro Folha Município do Cartório

6270 17/08/2021 2 093/094 Belém do São Francisco/PE

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2601607-408D.6176.B647.40A6.814D.D1E8.14E8.1A57 Data de Cadastro: 03/08/2022 09:41:07

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 3/3



1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: FAZENDA ALEGRE LOCAL RIACHO DAS PEDRAS

Município: Belém do São Francisco UF: Pernambuco

Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural: Latitude: 08°38'31,89" S Longitude: 39°02'56,59" O

Área Total (ha) do Imóvel Rural: 18,7839 Módulos Fiscais: 0,3415

Código do Protocolo: PE-2601607-C8B1.BEBB.A5FF.B2B8.4E02.3F9F.3E75.8C4E

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-2601607-A75C.9527.1DEB.4AD1.AA9E.C323.AF81.88CD Data de Cadastro: 03/08/2022 13:05:22

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 1/3

https://www.car.gov.br


Imóvel

Área Consolidada 0,0000

Remanescente de Vegetação Nativa 0,0000

Reserva Legal

Área de Reserva Legal 0,0000

Imóvel

Área Total do Imóvel 18,7839

Área de Servidão Administrativa 0,0000

Área Líquida do Imóvel 18,7839

APP / Uso Restrito

Área de Preservação Permanente 0,0000

Área de Uso Restrito 0,0000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Não foi detectada diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade
ou posse e a área do imóvel identificada em representação gráfica.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 039.430.844-18 Nome: CRISTIANO MARCULA DE ALMEIDA LIMA

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2601607-A75C.9527.1DEB.4AD1.AA9E.C323.AF81.88CD Data de Cadastro: 03/08/2022 13:05:22

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 2/3



MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula Data do Documento Livro Folha Município do Cartório

6840 21/03/2022 2 AV-03 Belém do São Francisco/PE

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2601607-A75C.9527.1DEB.4AD1.AA9E.C323.AF81.88CD Data de Cadastro: 03/08/2022 13:05:22

CAR - Cadastro Ambiental Rural

Página 3/3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – CERTIDÃO NEGATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E – CONTROTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certifico o Registro em 18/11/2021
Arquivamento 20218048343 de 18/11/2021 Protocolo 218048343 de 18/11/2021 NIRE 26202759131
Nome da empresa JC GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 318659216110569

18/11/2021

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
JC GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

CRISTIANO MARCULA DE ALMEIDA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA,
nascido em 03/02/1983, SOLTEIRO, EMPRESSÁRIO, CPF nº 039.430.844-18,
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6252157, órgão expedidor SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA - PE, residente e domiciliado(a) no(a)  RUA CEL CARIBE,
438, A, CENTRO, BELEM DE SAO FRANCISCO, PE, CEP 56440000, BRASIL.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições
e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: JC GESTÃO E
EMPREENDIMENTOS LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA CEL
CARIBE , 438, :A, CENTRO, BELEM DE SAO FRANCISCO, PE, CEP 56.440-000.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades
econômicas CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO  OBRAS E
TERRAPLANAGEM  OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇO  OBRAS DE
INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s)
a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO
OBRAS E TERRAPLANAGEM  OBRAS DE PERFURAÇÃO DE POÇO  OBRAS
DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento  e
seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais),
dividido em 25.000 (Vinte e Cinco Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada
uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO Nº de Quotas Valor Percentual

CRISTIANO MARCULA DE
ALMEIDA LIMA

25000 R$ 25.000,00 100 %
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Certifico o Registro em 18/11/2021
Arquivamento 20218048343 de 18/11/2021 Protocolo 218048343 de 18/11/2021 NIRE 26202759131
Nome da empresa JC GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 318659216110569

18/11/2021

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
JC GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

TOTAL 25.000 R$ 25.000,00 100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda
corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida  ISOLADAMENTE a(o)
Sócio(a) CRISTIANO MARCULA DE ALMEIDA LIMA  que representará(ão)
legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao
objeto social

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens
imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os
lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei,
que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO FORO

Cláusula Nona – As partes elegem o foro BELÉM DO SÃO FRANCISCO/PE para
dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual,bem como
para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

h
t
t
p
:
/
/
a
s
s
i
n
a
d
o
r
.
p
s
c
s
.
c
o
m
.
b
r
/
a
s
s
i
n
a
d
o
r
w
e
b
/
a
u
t
e
n
t
i
c
a
c
a
o
?
c
h
a
v
e
1
=
_
I
3
q
M
y
L
-
T
5
6
S
6
4
_
y
H
t
a
A
b
g
&
c
h
a
v
e
2
=
b
i
v
Y
H
K
o
t
Z
X
w
A
G
X
c
K
i
4
F
d
L
w

A
S
S
I
N
A
D
O
 
D
I
G
I
T
A
L
M
E
N
T
E
 
P
O
R
:
 
0
3
9
4
3
0
8
4
4
1
8
-
C
R
I
S
T
I
A
N
O
 
M
A
R
C
U
L
A
 
D
E
 
A
L
M
E
I
D
A
 
L
I
M
A



Certifico o Registro em 18/11/2021
Arquivamento 20218048343 de 18/11/2021 Protocolo 218048343 de 18/11/2021 NIRE 26202759131
Nome da empresa JC GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 318659216110569

18/11/2021

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
JC GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como
Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º
do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as
disposições regulamentares pertinentes.

 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou
intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via
única.

BELEM DO SÃO FRANCISCO/PE, 4 de novembro de 2021.

 CRISTIANO MARCULA DE ALMEIDA LIMA
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ANEXO F– PROTOCOLO IPHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OFÍCIO SM/ABS/01                                           Eusébio – CE, 05 de setembro de 2022. 
 

À 
Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
- IPHAN-PE 
A Ilma. Sr.ª. Ana Paula M. de Bitencourt da C. Lins 
Superintendente Substituta do IPHAN em Pernambuco 
 
 
Assunto: Protocolo do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico do empreendimento: Aterro Sanitário de Belém de São Francisco, 
Belém de São Francisco/PE. 
 

Processo IPHAN n°: 01498.000655/2022-10 
 

Venho por meio deste, encaminhar a esta Autarquia, uma (01) via em meio digital do 
Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico do empreendimento 
Aterro Sanitário Belém de São Francisco, a ser implantado no município de Belém de 
São Francisco PE. 

Para isso, envio em anexo os documentos listados abaixo:  

• Declaração dos participantes da equipe técnica; 

• Currículos da equipe técnica; 

• Documentação da equipe técnica; 

• Termo de ciência do empreendedor; 

• Termo de idoneidade financeira do projeto; 

• Endosso Institucional; 

• Folder das Atividades de Esclarecimento; 

• Termo de Compromisso do Arqueólogo; 

• Ato Constitutivo; 

• Shapefile das áreas. 

 

Em atendimento ao TRE Nº 32/2022/COTEC IPHAN-PE/IPHAN-PE.  

Certa de contar com sua atenção, antecipadamente agradeço. 
 
 

__________________________________________ 
Samara Maria da Silva Oliveira                                                                 
Arqueóloga Coordenadora Geral 

Samara Maria da Silva Oliveira
Assinado de forma digital por Samara Maria 

da Silva Oliveira 

Dados: 2022.09.05 00:42:44 -03'00'



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G – PROJETO SONDAGEM  
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“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se 

cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. ” 

(Leonardo Da Vinci) 
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IN SITU No local 
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m² Metro quadrado 

mm Milímetro 

Kg Quilograma 

SP Serviços Preliminares  

MD Memorial Descritivo  

DNER Departamento Nacional de Estradas de Rodagens  

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 
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1 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

A contratante do serviço é a pessoa física, JC GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

44.293.671/0001-63. O contratado é a pessoa jurídica com nome fantasia Dr. Perícia Engenharia, razão social 

M&A SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27.346.489/0001-04, cujo responsável técnico é o Engº Civil 
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Marcelo Henrique Pereira de Araújo, registrado no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) 

sob o nº 181395753-3, CREA nº 057322/PE. 

Tabela 1.1 – Nomes, assinaturas e rubricas das partes envolvidas 

Pessoa Jurídica Nome e assinatura do representante legal Rubrica de referência 

JC Gestão e 
Empreendimentos 

LTDA 
  

M&A Serviços de 
Engenharia LTDA 

  

 

A M&A SERVIÇOS DE ENGENHARIA apresenta a JC GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, o Relatório dos 

Estudos Geotécnicos, sondagem a percussão (SPT – STANDARD PENETRATION TEST) e ensaio de 

permeabilidade, cujos ensaios foram realizados em terreno destinado a construção de um aterro sanitário 

localizado no município de Belém do São Francisco – PE. 

Os seguintes elementos caracterizam o contrato firmado entre CONTRATANTE e CONTRATADA: 

• ART do serviço : PE20220819502 

• Data da Ordem de Serviço : 24 de junho de 2022 

• Data de Início dos Serviços : 12 de julho de 2022 

• Prazo Contratual : 30 (trinta dias corridos) 

• Vencimento contrato  : 11 de agosto de 2022 

  

MARCELO HENRIQUE 

PEREIRA DE 

ARAUJO:0550507647

5

Assinado de forma digital por 

MARCELO HENRIQUE PEREIRA 

DE ARAUJO:05505076475 

Dados: 2022.07.31 22:55:33 

-03'00'
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2 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1 FINALIDADE 

O presente laudo tem a finalidade de apresentar ao cliente o resultado da execução do ESTUDO 

GEOTÉCNICO – com realização de sondagens / ensaios do tipo SPT – STANDARD PENETRATION TEST E ENSAIO 

DE PERMEABILIDADE – em furo de sondagem para determinação do coeficiente de infiltração de água no solo, 

procedimento executado conforme os termos e condições dispostos no manual da ABGE – Ensaios de 

Permeabilidade de Solos (orientações para sua execução no campo) – 4ª edição / 2013. O estudo realizado foi 

composto por sondagens do tipo SPT, classificação geotécnica das amostras retiradas (tátil-visual), elaboração 

de perfis geotécnicos do solo contendo: os parâmetros de resistência – NSPT; o nível do lençol freático 

(quando existente) e demais características geotécnicas específicas do solo estudado. Contempla ainda esse 

estudo a realização de ensaio de permeabilidade, bem como a apresentação do relatório fotográfico. 

2.2 METODOLOGIA GERAL 

As atividades foram previstas divididas em 5 etapas conforme segue: 

• Etapa 1: Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco; 

• Etapa 2: Execução da sondagem (a percussão) e ensaio de permeabilidade; 

• Etapa 3: Classificação geológico geotécnica das amostras obtidas; 

• Etapa 4: Elaboração de relatório geotécnico; 

• Etapa 5: Baixa de Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia de Pernambuco.  

2.3 CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 

As atividades aqui listadas foram realizadas em terreno onde será implementado projetos estruturais e 

construtivos de um aterro sanitário, propriedade de JC GESTÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 

sob o nº44.293.671/0001-63. O mesmo está localizado nas coordenadas UTM aproximadas (9.044.871 N , 

494.905 E), fuso 25 L, DATUM WGS84, na zona rural do município de Belém do São Francisco – PE.  

As sondagens foram distribuídas uniformemente no terreno em questão. Foram realizados 04 (quatro) furos 

de sondagem SPT e 04 (quatro) ensaios de permeabilidade, conforme planta de locação dos furos de 

sondagem. Tais distribuições, foram realizadas por profissional contratado pela CONTRATANTE e o respectivo 

material com as locações repassado para a CONTRATADA. 

Com o presente estudo, observou-se que em todos os furos de sondagem realizados na área mencionada 

acima não foi observada a existência de NA – nível de água. Observou-se ainda que o terreno apresenta 

características de solo bastante resistente, apresentando uma pequena camada de solo propriamente dita. 

Os furos em sua maioria não ultrapassaram profundidade de 1,00 m de sondagem em solo, já apresentando 

características de impenetrável a percussão diante da presença de rocha e ou alteração de rocha já em 

camadas rasas. 
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2.4 REFERÊNCIAS NORMATIVAS EM GERAL 

Para o presente estudo foram levadas em consideração as seguintes normas: 

NBR 6484:2020 – Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio; 

NBR 8036:1983 – Programação de Sondagem para Fundações de Edifícios;  

NBR 6122:2019 – Projeto e Execução de Fundações;  

NBR 6502:1995 – Rochas e Solos – Terminologia. 

NBR 13441:1995 – Rochas e solos – Simbologia  

ABGE 4ª edição / 2013 – Ensaios de permeabilidade em solos (orientações para sua execução no campo) 
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2.5 MAPA DE SITUAÇÃO DO SERVIÇO 

  



Área de estudo

Belém do São Francisco

Municípios de PE

Estados BR

Limite dos países
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2.6 MAPA PEDOLÓGICO DA REGIÃO 

  



Área de estudo

Mapa pedológico

Corpos d`Ggua con nental

RL - Neossolo Litalico

RL - Neossolo LitLlico

RL - Neossolo Litslico

RR - Neossolo Regol co

RR - Neossolo RegolO co

RY - Neossolo FlLvico

SN - Planossolo NCtrico

SN - Planossolo NItrico

SN - Planossolo NVtrico

TC - Luvissolo Cramico
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2.7 MAPA GEOLÓGICO DA REGIÃO 

  



Área de estudo

Mapa geológico 

Metamôrfica

Plutônica
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3 ESTUDOS GEOTÉCNICOS  

3.1 Considerações iniciais  

Conforme estabelecida na proposta comercial apresentada à contratante, as atividades a serem desenvolvidas 

pela contratada consistem no estudo do solo por meio da realização de sondagem a percussão e análise tátil-

visual das amostras retiradas. Tal estudo norteará a elaboração de projetos de engenharia a serem 

desenvolvidos na área, tais como: projeto estrutural, projeto de fundações, projeto de infraestrutura, dentre 

outros. As atividades a serem desenvolvidas para elaboração dos projetos de engenharia consistem 

basicamente em duas fases: 

• Fase 1: Levantamentos / estudos 

• Fase 2: Desenvolvimento dos projetos 

Este relatório contempla apenas a Fase 1, concernente aos estudos geotécnicos, cuja finalidade é o 

fornecimento de dados e de informações necessárias para elaboração dos projetos supracitados. 

Acerca dos procedimentos de sondagem a percussão, no que se refere à quantidade de furos a serem 

realizados, a NBR 8036:1983 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para 

fundações de edifícios, estabelece o seguinte:  “o número de sondagens deve ser suficiente para fornecer um 

quadro, o melhor possível, da provável variação das camadas do subsolo do local em estudo” (ABNT, NBR 8036, 

1983).  Sendo assim, fica estabelecido o seguinte: 

1. 1 (uma) sondagem, no mínimo, para cada 200 m² de área projeção, para edificações com área menor 

ou igual a 1.200 m²; 

2. Para edificações com área de projeção compreendida entre 1.200 m² e 2.400 m², é estabelecido 1 

(UMA) sondagem para cada 400 m² que excederem os 1.200 m², desde que já cumpridos a quantidade 

mínimo de sondagens estabelecida no item 1 acima; 

3. Para edificações com área de projeção maior do que 2.400 m², a norma estabelece que seja criado um 

plano particular de sondagem conforme projeto ou análise do projetista. Tal plano deve levar em 

consideração itens como: pilares de maior carregamento (planta de carga dos pilares), localização de 

poços de elevadores, ser distribuída igualmente em toda a área da edificação, dentre outros.   

A NBR 8036:1983 também estabelece que a quantidade mínima de sondagens a ser realizada deve ser: 

1. 2 (duas) para a área da projeção em planta do edifício ser até 200 m²; 

2. 3 (três) para área compreendida entre 200 m² e 400 m². 

Visto que o estudo não foi específico para estudo de solo para implantação de fundações de edifícios e 

simulares, mas sim para a implantação de uma área que será destinada a construção de um aterro sanitário 

para a região, usou-se o bom  senso e desta forma realizou-se 04 (quatro) furos de sondagem SPT com 

profundidade inicial estimada de até 5,45 m e 04 (quatro) furos para realização de ensaio de permeabilidade. 

Salienta-se que o intuído da sondagem a percussão é o conhecimento do solo afim de que pudesse estabelecer 

parâmetros para os projetos de fundação e estrutural da estrutura a ser construída naquela área, desta forma 

a execução de 04 (quatro) furos de sondagem 04 (quatro) furos de ensaio de permeabilidade distribuídos 

uniformemente atendeu a necessidade da contratante.  
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Para o presente estudo, estabeleceu-se como critério de paralisação da sondagem a profundidade inicial 

solicitada pela contratante ou os critérios de paralização estabelecidos pela NBR 6484/2020, o que ocorrer 

primeiro.  

Salienta-se que na ausência do fornecimento do critério de paralisação por parte da contratante ou de seu 

proposto, as sondagem devem avançar até que seja atingido um dos seguintes critérios de paralisação 

estabelecidos pela NBR 6484/2020: 

a) Avanço da sondagem até que a profundidade na qual tenham sido obtidos 10 m de resultados 

consecutivos indicando N iguais ou superiores a 25 golpes; 

b) Avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 8 m de resultados consecutivos 

indicando N iguais ou superiores a 30 golpes; 

c) Avanço da sondagem até a profundidade na qual tenham sido obtidos 6 m de resultados consecutivos 

indicando N iguais ou superiores a 35 golpes; 

Acrescenta-se ainda que a sondagem pode ser paralisada caso encontre-se o impenetrável a percussão, por 

meio da lavagem por tempo, antes dos critérios descritos nas alíneas acima. 

3.2 Sondagem a percussão (SPT) manual 

3.2.1 Metodologia adotada  

A metodologia aplicada para a realização da Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT foi o método de 

ensaio estabelecido pela NBR 6484/2020 - Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos com 

SPT. 

3.2.2 Materiais/Equipamentos utilizados 

Seguem abaixo os materiais e equipamentos utilizados: 

1. Torre com roldana e sarilho; 

2. Tubos de revestimento em aço com diâmetro nominal interno de 63,5 mm (Dext = 76,1 mm ± 5 mm e 

Dint = 68,8 mm ± 5 mm), podendo ser emendados por luvas, com comprimentos de 1,00 m e/ou 2,00 

m; 

3. Hastes de lavagem / penetração em aço com diâmetro nominal interno de 25 mm (Dext = 33,4 mm ± 

2,5 mm e Dint = 24,3 mm ± 5 mm), massa teórica de 3,23 kg/m, acopladas por roscas e luvas em bom 

estado, devidamente atarraxadas, formando um conjunto retilíneo, em seguimentos de 1,00 m e/ou 

2,00 m; 

4. Amostrador padrão de diâmetro externo de 50,8 mm ± 2 mm e diâmetro interno de 34,9 mm ± 2 mm; 

5. Cabeças de bater em aço, constituída por tarugo de aço (83 ± 5) mm de diâmetro, (90 ± 5) mm de 

altura e massa nominal entre 3,5 Kg e 4,5 Kg; 

6. Martelo padronizado ou peso de bater com massa de ferro de 65 Kg; 

7. Trépano de lavagem constituído por peça de aço, com diâmetro nominal 25, terminada em bisel e 

dotada de duas saídas laterais para água; 

8. Trado concha com (100 ± 5) mm de diâmetro; 

9. Trado helicoidal com diâmetro entre 67 mm e 73 mm; 
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10. Medidores de nível de água; 

11. Bomba motorizada e demais equipamentos exigidos pelo método de ensaio. 

3.2.3 Procedimentos principais para execução do ensaio / Ensaio de Penetração Dinâmico (SPT) 

O processo de perfuração é iniciado com o emprego de trado concha até a profundidade de 1,00 m, a partir 

de então procede-se com a sondagem a percussão e a realização de ensaios penetrométricos realizados de 

metro em metro. Após o avanço por sondagem a percussão (0,45 m iniciais), a perfuração prossegue por 

lavagem (circulação de água) com o emprego do trépano de lavagem (0,55 m finais) até chegar na próxima 

cota do ensaio de penetração dinâmico – método SPT (Standard Penetration Test), ambos os métodos 

previstos na NBR 6484. A sondagem a percussão é realizada com o auxílio de circulação de água, através de 

revestimento com 6,35 cm (2 ½”) de diâmetro interno.  

Os índices de penetração são obtidos pela cravação do amostrador padrão, através de quedas sucessivas do 

martelo padrão (65 kg) que desce em queda livre de altura de 0,75 m sobre hastes com o apoio de um tripé, 

até atingir-se a penetração completa de 0,45 m, anotando-se o número de golpes necessários à cravação de 

cada 0,15 m, do referido amostrador padrão. O amostrador padrão tem 34 mm (1 3/8”) de diâmetro interno, 

50,8 mm (2”) de diâmetro externo e 781,17 mm (30 ¾”) de comprimento total.  

3.2.4 Amostragem 

As amostras foram coletadas a cada metro de profundidade através de amostrador padrão bipartido, 

acondicionadas em sacos plásticos hermeticamente fechados e devidamente identificados, e encaminhadas 

para descrição táctil-visual no laboratório. As amostras coletadas são em sua maior parte provenientes do bico 

do amostrador padrão. Quando essa coleta se julga insuficiente para posterior classificação da amostra, um 

complemento de amostra é retirado do corpo do amostrador padrão. 

Conforme estabelecido pela NBR 6484/2020, as amostras coletadas serão conservadas pela empresa 
CONTRATADA, à disposição dos interessados por um período mínimo de 60 dias, a contar da data da 
apresentação do relatório. 

3.2.5 Estados de compacidade e consistência das amostras (NBR 6484:2020) 

A classificação das amostras de solo é feita com base na análise tátil-visual onde se determina características 

do mesmo, tais como: granulométrica, plasticidade, cor. Outra característica citada pela NBR 6484, que deve 

ser acrescentada à descrição do solo, é a compacidade e consistência do mesmo que apresentadas na Tabela 

3.1 conforme estabelecido pela NBR 6484. 
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Tabela 3.1 - Estados de compacidade e consistência 

 

3.2.6 Localização dos furos de sondagem 

Os furos de sondagem foram realizados nas coordenadas UTM listadas na tabela 3.2, que estão situadas no 

fuso 24 L e seguem as referências do sistema geodésico DATUM WGS84. A Localização foi de responsabilidade 

da contratante, que indicou o local exato para a realização do furo de sondagem a percussão através de um 

mapa de locação . 

Tabela 3.2 – Coordenadas de localização do furo de sondagem a percussão 

FURO ESTE NORTE 

SP 01 494.249 9.044.417 

SP 02 494.703 9.044.541 

SP 03 494.905 9.044.871 

SP 04 494.573 9.045.036 

 

Visto que não houve um estudo topográfico para locação precisa do furo de sondagem, as coordenadas UTM 

foram obtidas por meio de um GPS de mão, sendo assim são aceitáveis pequenas diferenças referentes a 

precisão do equipamento utilizado.  
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3.3 Ensaio de permeabilidade 

3.3.1 Metodologia adotada  

O ensaio de permeabilidade de água no solo, tem por finalidade a determinação da capacidade de absorção 

do solo e assim a determinação do coeficiente de permeabilidade K (cm/s).  

A norma que descreve a metodologia a ser utilizada no ensaio de permeabilidade tem o procedimento descrito 

conforme os termos e condições dispostos no manual da ABGE – ensaios de permeabilidade de solos 

(orientações para sua execução no campo) – 4ª edição / 2013. O método de ensaio consiste na execução do 

ensaio de permeabilidade no furo de sondagem. A profundidade final do trecho a ser ensaiado deve levar em 

consideração se o mesmo está acima do NA ou abaixo do NA local, visto que a depender do caso o 

procedimento a ser utilizado nos cálculos do coeficiente será diferente. Após finalização da sondagem, o furo 

é revestido até o início da camada onde presente-se calcular o coeficiente de permeabilidade deixando o resto 

do furo sem revestimento. Esse trecho sem revestimento é onde será calculado o coeficiente de 

permeabilidade e tem comprimento L (cm). Após esse procedimento é realizada a saturação inicial do furo de 

sondagem e observado o comportamento da percolação durante um determinado período, preenchendo com 

água o tudo de revestimento à medida que o nível vai abaixando. No presente caso, os furos ficaram saturados 

por um tempo aproximado de 1 hora. 

Foi executado 04 (quatro) furos de sondagem de diâmetro de 3”, nos quais foram executados os ensaios de 

permeabilidade. Diante da dificuldade de realização do ensaios em várias camadas, visto que a camada 

impenetrável de solo está em profundidade no entorno de 1,00 m, realizou-se os ensaios apenas nessa 

camada. 

Os furos onde foram realizados os ensaios foram distribuídos, pelo cliente, de modo a cobrir praticamente 

toda a área a ser ensaiada destinada a construção do aterro sanitário.  

3.3.2 Materiais/Equipamentos utilizados 

Seguem abaixo os materiais e equipamentos utilizados: 

1. Relógio; 

2. Cronômetro; 

3. trena; 

4. Água em abundância; 

5. Proveta graduada de 1.000 ml. 
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3.3.3 Procedimentos principais para execução do ensaio de permeabilidade (infiltração) 

O ensaio de permeabilidade (infiltração) foi realizado seguindo a metodologia descrita no manual da ABGE – 

ensaios de permeabilidade de solos (orientações para sua execução no campo) – 4ª edição / 2013, descrita no 

item 3.3.1 deste relatório.  

Os ensaios de campo foram realizados no dia 13 de julho de 2022, em dia ensolarado e sem a presença de 

chuva na região. As figuras de 3.10 a 3.16 ilustra os ensaios que foram executados em cada um dos 04 pontos 

previamente perfurados pela sondagem SPT. 

Os ensaios de permeabilidade foram realizados posteriormente à execução dos furos de sondagem SPT. Esses 

furos de sondagem, além dos resultados propriamente ditos dos ensaios penetrométricos, teve a finalidade 

da obtenção do NA naquela região e assim auxiliar na realização do ensaio de permeabilidade.  Com isso, 

observou-se a ausência de nível freático (NA) em todas as 04 (quatro) sondagem realizadas. Salienta-se que 

este NA pode ocorrer em profundidades maior ou menor, a depender de influências externas ou quando em 

épocas de chuvas. 

O ensaios de permeabilidade propriamente dito consistem em perfurar um comprimento “L”, o qual passará 

pelo ensaio. Esse trecho é revestido com um tubo de aço, livre de vazamentos, e posteriormente enchido com 

água até sua “boca”. Ao longo do tempo, a medida que há variação o nível de água dentro do tubo, acrescenta-

se água com a utilização de uma proveta graduada com capacidade de 1000 ml. 

Com o auxílio de um cronometro, anota-se o quanto tempo o solo absorveu determinada quantia de água. 

Com o auxílio da proveta graduada preenche-se novamente o tubo, até a sua “boca”, com a adição de mais 

água. Sendo assim, anota-se o volume percolado e o tempo necessário para essa percolação para que 

posteriormente possa-se determinar o valor do K (cm/s) 

 Coeficiente de permeabilidade (infiltração) 



 

RELATÓRIO 
Nº 

RL-BR.RE.314.78-2022 

REV. 

00 

TÍTULO FOLHA. 
 

 RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS  

 

19 de 40 

 

 

Figura 3.1 – Esquema executivo de um ensaio de infiltração com trecho revestido acima do N.A (fonte: ABGE, 2013) 

O coeficiente de permeabilidade pode ser expresso pelas seguintes formulas: 

Q = K.C.h 

Se L >> D, logo, => C = 
�.�.�

�� (�.�/
)
 

K = 
�

�.�.�.
 . ��

��

�
 

K = 
���

�.�.�..�
 . ��

��

�
 

 

Onde: 

K = coeficiente de permeabilidade (cm/s); 

C = coeficiente relativo as dimensões do furo; 

H = altura da amostra revestida + o trecho a ser ensaiado; 
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Q = vazão (cm³); 

L = comprimento da amostra (cm); 

Tu = altura da superfície até o N.A; 

R = raio externo do furo (cm); 

D = diâmetro do furo (cm); 

Vol. = volume infiltrado (cm³) 

T = tempo (s) 

Após a realização dos procedimentos descritos no manual da ABGE, foram obtidos os seguintes resultados 

para o coeficiente de permeabilidade conforme mostrado na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Coeficiente de percolação 

 

O valor do coeficiente de percolação médio, em cm/s, foi obtido após sucessivos ensaios em que obteve-se o 

resultado no qual o rebaixamento do nível de água se tornou o mais lento possível. Desta forma, obteve-se 

uma coeficiente de percolação médio de 5,87 x 10⁻⁶ para o terreno onde será implantado o aterro sanitário. 

 

Figura 3.2 - Classificação granulométrica segundo o coeficiente de permeabilidade (MELLO E TEIXEIRA,1967) 

Segundo a classificação granulométrica da figura acima, o solo do terreno em questão enquadra-se no tipo 

de solo composto por areia fina siltosa e argilosa, siltes argilosos. Para essa classificação de solo o coeficiente 

de permeabilidade varia da ordem de 10⁻³ a 10⁻⁷. 

 

 

tempo (s)
tempo 

acum. (s)

Vol. 

acumul. 
K (cm/s) tempo (s)

tempo 

acum. (s)

Vol. 

acumul. 
K (cm/s) tempo (s)

tempo 

acum. (s)

Vol. 

acumul. 
K (cm/s) tempo (s)

tempo 

acum. (s)

Vol. 

acumul. 
K (cm/s)

0 0 0,00 #DIV/0! 0 0 0,00 #DIV/0! 0 0,00 0,00 #DIV/0! 0 0,00 0,00 #DIV/0!

300 300 20 5,61E-06 300 300 85 3,74E-05 600 600 15 2,11E-06 600 600 15 1,58E-06

600 900 30 4,21E-06 600 900 70 1,54E-05 900 1500 10 9,36E-07 900 1500 10 7,00E-07

900 1800 25 2,34E-06 900 1800 60 8,80E-06 1200 2700 10 7,02E-07 1200 2700 10 5,25E-07

900 2700 30 2,81E-06 900 2700 60 8,80E-06 900 3600 15 1,40E-06 900 3600 10 7,00E-07

3,74E-06 1,76E-05 1,29E-06 8,75E-07

5,87E-06

SP 01 / PERM. 01 SP 02 / PERM. 02 SP 03 / PERM. 03 SP 04 / PERM. 04

RESULTADO (Coeficiente de permeabilidade)

K (cm/s)

MÉDIA PERM. 01 MÉDIA PERM. 01 MÉDIA PERM. 01 MÉDIA PERM. 01
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3.4 PLANTA DE LOCAÇÃO DAS SONDAGEM 

  



Área de estudo

Ensaios

Municípios de PE

Belém do São Francisco
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3.5 Perfil geotécnico de sondagem 

3.5.1 Sondagem a percussão  
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CLIENTE: KATARINA ROMÊNIA 
OBRA:    ATERRO SANITÁRIO  
LOCAL:   BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE. 

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM –   SP 01 

QD-3.5.1.1 Engº RESPONSÁVEL:   
MARCELO ARAUJO 
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CLIENTE: KATARINA ROMÊNIA 
OBRA:    ATERRO SANITÁRIO  
LOCAL:   BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE. 

 

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM –   SP 02 

QD-3.5.1.2 Engº RESPONSÁVEL:   
MARCELO ARAUJO 
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CLIENTE: KATARINA ROMÊNIA 
OBRA:    ATERRO SANITÁRIO  
LOCAL:   BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE. 
. 

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM –   SP 03 

QD-3.5.1.3 Engº RESPONSÁVEL:   
MARCELO ARAUJO 
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CLIENTE: KATARINA ROMÊNIA 
OBRA:    ATERRO SANITÁRIO  
LOCAL:   BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE. 

 

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM –   SP 04 

QD-3.5.1.4 Engº RESPONSÁVEL:   
MARCELO ARAUJO 
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3.6 DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

3.6.1 Sondagem a percussão  
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Figura 3.3 – SP 01 Georreferenciada 

 

Figura 3.4 – Sondagem a percussão SP 01 – profundidade impenetrável 

 

  

CLIENTE: KATARINA ROMÊNIA 
OBRA:    ATERRO SANITÁRIO  
LOCAL:   BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE. 

 

DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO – SP 01 

QD-3.6.1.1 Engº RESPONSÁVEL:   
MARCELO ARAUJO 
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Figura 3.5 – SP 02 Georreferenciada 

 

Figura 3.6 – Sondagem a percussão SP 02 – profundidade impenetrável 

 

  

CLIENTE: KATARINA ROMÊNIA 
OBRA:    ATERRO SANITÁRIO  
LOCAL:   BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE. 

 

DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO – SP 02 

QD-3.6.1.2 Engº RESPONSÁVEL:   
MARCELO ARAUJO 
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Figura 3.7 – SP 03 Georreferenciada 

 

Figura 3.8 – Sondagem a percussão SP 03 – profundidade impenetrável 

 

  

CLIENTE: KATARINA ROMÊNIA 
OBRA:    ATERRO SANITÁRIO  
LOCAL:   BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE. 

 

DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO – SP 03 

QD-3.6.1.3 Engº RESPONSÁVEL:   
MARCELO ARAUJO 
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Figura 3.9 – SP 04 Georreferenciada 

 

Figura 3.10 – Sondagem a percussão SP 04 – profundidade impenetrável 

  

CLIENTE: KATARINA ROMÊNIA 
OBRA:    ATERRO SANITÁRIO  
LOCAL:   BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE. 

 

DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO – SP 04 

QD-3.6.1.4 Engº RESPONSÁVEL:   
MARCELO ARAUJO 
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3.6.2 Ensaio de permeabilidade 
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Figura 3.11 – Ensaio de Permeabilidade – PERC.01 

  

CLIENTE: KATARINA ROMÊNIA 
OBRA:    ATERRO SANITÁRIO  
LOCAL:   BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE. 

 

DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO – PERC. 01 

QD-3.6.2.1 Engº RESPONSÁVEL:   
MARCELO ARAUJO 
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Figura 3.12 – Ensaio de Permeabilidade – PERC.02 (vista 01) 

 

Figura 3.13 – Ensaio de Permeabilidade – PERC.02 (vista 02) 

 

  

CLIENTE: KATARINA ROMÊNIA 
OBRA:    ATERRO SANITÁRIO  
LOCAL:   BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE. 
. 

DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO – PERC. 02 

QD-3.6.2.2 Engº RESPONSÁVEL:   
MARCELO ARAUJO 



 

RELATÓRIO 
Nº 

RL-BR.RE.314.78-2022 

REV. 

00 

TÍTULO FOLHA. 
 

 RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS  

 

35 de 40 

 
 

 

Figura 3.14 – Ensaio de Permeabilidade – PERC.03 (vista 01) 

 

Figura 3.15  – Ensaio de Permeabilidade – PERC.03 (vista 02) 

 

 

 

 
CLIENTE: KATARINA ROMÊNIA 
OBRA:    ATERRO SANITÁRIO  
LOCAL:   BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE. 

 

DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO – PERC. 03 

QD-3.6.2.3 Engº RESPONSÁVEL:   
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Figura 3.16 – Ensaio de Permeabilidade – PERC.04 (vista 01) 

 

Figura 3.17 – Ensaio de Permeabilidade – PERC.04 (vista 02) 

  

CLIENTE: KATARINA ROMÊNIA 
OBRA:    ATERRO SANITÁRIO  
LOCAL:   BELÉM DE SÃO FRANCISCO – PE. 

 

DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO – PERC. 04 

QD-3.6.2.4 Engº RESPONSÁVEL:   
MARCELO ARAUJO 
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4 ENCERRAMENTO 

E, nada mais havendo, encerro o presente relatório geotécnico composto por 40 (quarenta) folhas numeradas 

sequencialmente, formato A4, impressas em computador, verso em branco, 01 (um) anexo, 16 (dezesseis) 

fotografias digitais coloridas, 04 (quatro) mapas georreferenciados com características da região, devidamente 

assinado digitalmente. 

 

 

Recife, 30 de julho de 2022 
 

MARCELO HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO 

Engenheiro Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCELO HENRIQUE PEREIRA DE 

ARAUJO:05505076475

Assinado de forma digital por MARCELO HENRIQUE PEREIRA DE 
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Dados: 2022.07.31 22:56:16 -03'00'
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5 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)  
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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 PE20220819502

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCELO HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1813957533

Registro: PE057322 PE

Empresa contratada: M&A SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME Registro : 0000593354-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: JC GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 44.293.671/0001-63

AVENIDA Av. CEL Caribe Nº: 438

Complemento: A Bairro: Centro

Cidade: BELÉM DO SÃO FRANCISCO UF: PE CEP: 56440000

Contrato: 314.78.2022 R01 Celebrado em: 24/06/2022

Valor: R$ 7.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR 316 Nº: SN

Complemento: Riacho das Pedras - Fazenda Alegre LOTE 133 - Gleba
Mandacaru

Bairro: Zona rural

Cidade: BELÉM DO SÃO FRANCISCO UF: PE CEP: 56440000

Data de Início: 12/07/2022 Previsão de término: 11/08/2022 Coordenadas Geográficas: -8.640536, -39.047642

Código: Não EspecificadoFinalidade: Residencial 

Proprietário: JC GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 44.293.671/0001-63

4. Atividade Técnica

16 - Execução Quantidade Unidade

36 - Ensaio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO

21,80 m

36 - Ensaio > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
ENSAIO > #6.1.2.2 - DE PERMEABILIDADE DE SOLO

4,00 un

14 - Elaboração Quantidade Unidade

66 - Laudo > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM
GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO

1,00 un

66 - Laudo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE
ENSAIO > #6.1.2.2 - DE PERMEABILIDADE DE SOLO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Execução de estudo geotécnico, composto por: 04 (quatro) furo de sondagem do tipo SPT com prof. total de até 5,45 m por furo e 04 (quatro) ensaios
de permeabilidade em furo de sondagem, nos termos e condições da ABNT. Estudo composto por sondagens/ensaios do tipo STANDARD
PENETRATION TEST e ensaio de permeabilidade, classificação geotécnica das amostras (tátil visual), elaboração de perfis geotécnicos do solo, bem
como a emissão de relatório geotécnico. Sondagens realizadas no terreno localizado no Riacho das Pedras, Fazenda Alegre LOTE 133 - Gleba
Mandacaru, zona rural de Belém do São Francisco / PE

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 0297Y
Impresso em: 31/07/2022 às 22:49:16 por: , ip: 187.62.77.1

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 PE20220819502

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARCELO HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO - CPF: 055.050.764-75

JC GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 44.293.671/0001-63

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 29/07/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8304592825

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 0297Y
Impresso em: 31/07/2022 às 22:49:16 por: , ip: 187.62.77.1

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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CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
CNPJ: 09.795.881/0001-59

Avenida Agamenon Magalhães, 2978,
Espinheiro, Recife - PE

CEP: 52020-000
Tel: + 55 (81) 3423-4383

COBRANÇA DE A.R.T.

Pagador
M&A SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

CPF/CNPJ Código CREA
27.346.489/0001-04 0000593354

Endereço
AVENIDA MONTEVIDÉU, 172, Sala 302
BOA VISTA - RECIFE - PE - 50050250

Representação numérica:
Agencia / Código Beneficiário Número do Documento Data Emissão Data Vencimento
3234-4 / 90506-2 28101598304592825-3 29/07/2022 08/08/2022
Parcela Valor do Documento
1/1 R$ 88,78

Detalhes da Cobrança
ART PE20220819502 R$ 88,78

Autenticação MecânicaRECIBO DO PAGADOR

001-9

 O processo só será tramitado após a compensação do pagamento do boleto.  

		

 CREA-PE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

 29/07/2022  8304592825  DM  N  31/07/2022

 17  R$

EXPEDIDO POR: USUáRIO PADRãO DO SITAC

O PROCESSO SÓ SERÁ TRAMITADO APÓS A COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BOLETO.  
		 EVITAR PAGAR O BOLETO EM AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICAS. PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS
DO BANCO DO BRASIL
REFERENTE À COBRANÇA DE A.R.T.

 CREA-PE - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
 09.795.881/0001-59
 Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 M&A SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME    /    Contratante: JC GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
 27.346.489/0001-04
 0000593354
 AVENIDA MONTEVIDÉU, 172, Sala 302
 BOA VISTA - RECIFE - PE - 50050250

08/08/2022

3234-4 / 90506-2

28101598304592825-3

88,78
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6 ANEXOS 

6.1 Certificados de calibração 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H – ANUÊNCIA DA PREFEITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
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O�cio DPR Nº 348/2022

 

Recife, 17 de maio de 2022

A Sua Senhoria o Senhor

João Antero da Silva Filho

Responsável Técnico

JC Gestão e Empreendimentos LTDA

Av. CEL Caribe, n° 438 A, Centro, Belém do São Francisco/PE

CEP: 56.440-000.

joaoanteroeng@gmail.com

 

Assunto: Termo de Referência para instruir a elaboração do Relatório Ambiental Simplificado – RAS do empreendimento “Aterro Sanitário de Belém do
São Francisco” - Processo CPRH nº 1.354/2022.

Referência: Ao responder este O�cio, favor indicar expressamente o Processo SEI nº 0031000013.000509/2022-41

 

Prezado Senhor,

 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio do presente encaminhar o Processo CPRH nº 1.354/2022, de 04/02/2022, referente ao requerimento de
Licença Prévia do empreendimento “Aterro Sanitário de Belém do São Francisco”.

Vimos, através deste, encaminhar o Termo de Referência, TR NAIA nº 02/2022, com a finalidade de instruir a elaboração do RAS do empreendimento citado.
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O RAS, quando concluído, deverá ser encaminhado à CPRH em meio digital, no mesmo Processo CPRH nº 1.354/2022, 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, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura sejam necessários.

 

Atenciosamente

 

 

DJALMA SOUTO MAIOR PAES JÚNIOR

Diretor-Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por Djalma Souto Maior Paes Júnior, em 18/05/2022, às 15:06, 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 24336035 e o código CRC DBBB9BD9.

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

TR NAIA N° 02/2022

 

REF.: Termo de Referência para elaboração e apresentação de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) relacionado ao empreendimento “Aterro Sanitário de
Belém do São Francisco” no município de Belém do São Francisco/PE (Processo CPRH N° 1.354/2022).

INTERESSADO: JC Gestão e Empreendimentos LTDA.

 

1. INTRODUÇÃO

O Processo CPRH nº 1.354/2022 refere-se ao requerimento de Licença Prévia para o empreendimento “Aterro Sanitário de Belém do São Francisco”,
pretendido pela JC Gestão e Empreendimentos LTDA, a ser implantado no município de Belém do São Francisco, para recebimento de resíduos Classe IIA (não
perigosos, não inertes).

De acordo com as informações constantes no processo, o empreendimento será projetado para receber os resíduos sólidos urbanos gerados pelos municípios de
Belém do São Francisco, Orocó, Cabrobó, Ouricuri, Floresta e Itacuruba em PE e Rodela, Chorrochó e Abaré na BA.  A previsão de recebimento de resíduos é
de 150 t/dia. A área pretendida inicialmente para o empreendimento é de 18 ha, e a vida útil prevista é de 15 anos.

Dada às características acima descritas ressalvamos que, apesar do empreendimento não se adequar à tipologia de Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP),
atende ao estabelecido pela Instrução Normativa CPRH n° 009/2021([1]).

Em vistoria realizada pela equipe do NAIA (Núcleo de Avaliação de Impacto Ambiental), no dia 02/05/2022, à área do empreendimento, foi verificada a
existência de 04 residências, ocupadas por moradores, no entorno da área. Essas residências estão a menos de 300 m do perímetro do aterro: 131 m; 206,5 m;
207 m e 186 m, aproximadamente.

A Instrução Normativa CPRH n° 008/2021 estabelece:
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Art. 3º Para a escolha da área para a implantação de aterro sanitário de resíduos sólidos não perigosos o empreendedor deve considerar as seguintes
condicionantes:

XV- sejam respeitadas as seguintes distâncias, com relação a:

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;

No intuito de se adequar às condições estabelecidas na normativa, a concepção do projeto (layout, distribuição das unidades etc.) do empreendimento deve
considerar a localização das estruturas que o compõem (principalmente as células) e das barreiras físicas (vegetação) dentro do perímetro de instalação, a partir
da localização das residências citadas.     

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 NAIA. Situações adversas às apresentadas poderão suscitar modificações e/ou acréscimos nas informações a serem apresentadas no RAS, solicitadas neste
TR, ou até mesmo modificações nos procedimentos de licenciamento.

O prazo de validade deste TR é de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período, a critério da CPRH, conforme a
legislação vigente (Lei Estadual n° 14.249/2010 e alterações).

 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. FORMA DE APRESENTAÇÃO

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.
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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 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.
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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 Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) e nome do profissional para contato;
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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: na análise jurídica, deverá ser informado o profissional responsável, devendo ser um advogado; no meio físico, deverá ser informado
o profissional responsável por cada tema: clima e condições meteorológicas, geotecnia, recursos hídricos superficiais e recursos hídricos subterrâneos; no
meio biótico, deverá ser informado o profissional responsável por cada tema: flora, fauna – mastofauna, herpetofauna, avifauna; no meio socioeconômico,
deverá ser informado o profissional responsável por cada tema: diagnóstico da AID e AII e comunidades tradicionais.

3.3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

Apresentar os objetivos do empreendimento, abordando os aspectos técnicos, ambientais e econômicos, bem como as justificativas para a sua implantação.

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.

A descrição técnica do empreendimento deverá demonstrar o atendimento a todos os critérios estabelecidos na Instrução Normativa CPRH n° 008/2021,
a qual dispõe sobre critérios locacionais para o licenciamento ambiental de aterros sanitários de resíduos sólidos não perigosos.

Deverão ser contempladas, no mínimo, as seguintes informações:

a) Caracterização da área:

Caracterização da área do empreendimento, incluindo sua localização no município de Belém do São Francisco, acessos, dimensões, confrontações e
zoneamento 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; Área de Segurança Aeroportuária,
conforme legislação atual; 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
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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; e outras informações julgadas necessárias.

b) Ordenamento do uso do solo na propriedade:

Informar sobre a propriedade da área pretendida para a implantação do empreendimento, quanto à titularidade e ao zoneamento territorial (urbana/rural).
Usos e servidões atuais 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.
Informar sobre 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.

c) Características técnicas do empreendimento:

Estimativa da quantidade de resíduos a serem recebidos, apresentando os cálculos a partir das populações totais (urbana e rural) dos municípios que se
pretende atender, considerando as populações atuais (dados do IBGE) e futuras (projeções), até o ano da vida útil estimada. Considerar dados oficiais de
geração per capita de resíduos sólidos para cada município, constantes em estudos e documentos específicos, como o Plano Estadual de Resíduos Sólidos
– PERS ou o Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos – PIRS (caso exista).

Caracterização dos resíduos a serem recebidos no aterro sanitário (podem ser adotados os dados apresentados nos Planos Estadual e Municipal de RS),
incluindo: caracterização qualitativa (classificação, conforme NBR 10.004/2004, de cada resíduo, indicando suas respectivas origens) e caracterização
quantitativa (previsão da quantidade de cada resíduo a ser recebido no aterro sanitário, informando o percentual correspondente para cada resíduo -
composição gravimétrica).

Estimativa de vida útil do aterro sanitário, apresentando os cálculos detalhados, considerando os volumes de resíduos (ou rejeitos) a serem aterrados ao
longo dos anos e a capacidade de recebimento, considerando os volumes das unidades de disposição final dos resíduos.

Caracterização das unidades componentes do aterro sanitário (células; lagoas de chorume; sistemas de impermeabilização, drenagem de gases, drenagem
de chorume, drenagem de águas pluviais etc; guarita; balança; prédio administrativo; sistema viário; cinturão verde; etc).

Caracterização dos dispositivos, equipamentos e procedimentos destinados à prevenção de acidentes ambientais na fase de implantação e operação do
empreendimento.

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.
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Previsão de como será realizada a desativação do aterro sanitário, indicando os possíveis usos a serem adotados para a área após o encerramento do aterro
sanitário.

d) Planta do Aterro Sanitário, em escala compatível com o porte do empreendimento, georreferenciada (coordenadas geográficas e UTM), indicando
graficamente os seguintes elementos: orientação magnética; limites da área; layout/arranjo das unidades componentes do aterro sanitário (células, lagoas de
chorume, guarita, balança, prédio administrativo, sistema viário, cinturão verde etc); áreas verdes e áreas protegidas (APPs, por exemplo), caso haja; áreas de
reserva legal; e outras informações julgadas necessárias.

e) Descrição das etapas do processo, desde o recebimento dos resíduos, descrevendo os mecanismos e/ou equipamentos utilizados em cada etapa, as unidades,
os equipamentos/sistemas de controle ambiental previstos etc. Informar o regime de operação (n° de turnos, horas/dia, dias/mês).

f) Diretrizes infraestruturais para a operação do empreendimento (abastecimento d'água; esgotamento sanitário; drenagem pluvial; resíduos sólidos; efluentes
líquidos; energia elétrica 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) Descrição da infraestrutura a ser utilizada na fase de instalação do empreendimento (canteiro de obras): 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).
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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).

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).

p. Área de Segurança Aeroportuária – ASA (Lei Federal n° 12.725/2012, Resolução ANAC n° 611/2021 - Emenda n° 06 ao Regulamento Brasileiro de
Aviação Civil n° 153).

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:
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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 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.

O diagnóstico ambiental deverá demonstrar o atendimento a todos os critérios estabelecidos na Instrução Normativa CPRH n° 008/2021, a qual dispõe
sobre critérios locacionais para o licenciamento ambiental de aterros sanitários de resíduos sólidos não perigosos.

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
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Caracterização dos aspectos climáticos e meteorológicos da área, observando, entre outros, o comportamento sazonal, típico e extremo, dos seguintes
parâmetros meteorológicos: precipitação pluviométrica, temperatura, velocidade, frequência e direção dos ventos. Utilizar séries de dados secundários,
registrados em estações meteorológicas as mais próximas possíveis da área do empreendimento.

3.8.1.2. Qualidade do ar

Caracterização da qualidade do ar na AID, considerando os poluentes que podem ser gerados com a operação do empreendimento, especialmente o material
particulado, conforme legislação e normatização aplicáveis. Os pontos de medição deverão estar próximos às residências existentes no entorno da área.

3.8.1.3. Ruído

Caracterização dos níveis de ruído na AID, diagnosticando os níveis atuais, conforme legislação e normatização aplicáveis. Os pontos de medição deverão estar
próximos às residências existentes no entorno da área.

3.8.1.4. Geomorfologia, pedologia, geologia, e geotecnia

Caracterização geomorfológica, indicando as declividades da ADA.

Caracterização do tipo de solo e subsolo na ADA, a partir de estudo de sondagem geotécnica, com descrição das camadas e indicação do nível d’água do lençol
freático. Apresentar planta georreferenciada, em escala adequada, indicando os pontos de realização das sondagens e informar as coordenadas geográficas
(UTM) desses pontos. Apresentar os registros (perfis) das sondagens realizadas.

Caracterização das condições de permeabilidade do solo na ADA, com apresentação do coeficiente de permeabilidade (da forma como está na NBR
13.896/1997 e IN CPRH nº 008/2021), a fim de se conhecer a capacidade de infiltração de efluentes líquidos, bem como a vulnerabilidade das águas
subterrâneas. Apresentar planta georreferenciada, em escala adequada, indicando os pontos de realização dos ensaios e informar as coordenadas geográficas
(UTM) desses pontos. Apresentar os laudos dos ensaios realizados.

Avaliar a aptidão física da área indicada para a implantação do aterro sanitário, com base nos resultados dessas caracterizações.

3.8.1.5. 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 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.

c. Apresentar mapa da AID, georreferenciado, em escala adequada, indicando as coleções hídricas localizadas na AID e suas distâncias até a área do
empreendimento.
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3.8.1.6. Recursos hídricos subterrâneos

Apresentar a caracterização hidrogeológica com vistas ao conhecimento do aquífero local, incluindo:

a. Natureza, geometria e estrutura geológica do aquífero local.

b. Recarga, armazenamento, fluxo e descarga. Incluir mapa potenciométrico indicando a direção predominante do fluxo das águas subterrâneas.

c. Relações do aquífero local com as águas superficiais e com outros aquíferos.

d. Qualidade das águas (características físicas, químicas e biológicas) do aquífero local com as justificativas para os critérios de escolha dos pontos e
parâmetros de amostragem, bem como a discussão dos resultados, tomando como referência a Resolução Conama n° 396/08. Apresentar mapa
georreferenciado indicando os pontos de amostragem e informar as coordenadas geográficas de cada ponto.

e. Identificação da existência de poços na ADA e AID, informando a localização de cada um (informar as coordenadas geográficas), os usos das águas, o
tipo de consumidor.

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.
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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:

a. Mapeamento dos biótipos da área de influência, indicando as fitofisionomias e a florística.

b. Identificação das espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, exóticas, exóticas invasoras e as de valor econômico e alimentício, vulneráveis e de
interesse científico.

Para a ADA e AID, realizar a caracterização e a elaboração de mapa de fitofisionomia, em escala mínima de 1:25.000, georreferenciada (coordenadas
geográficas e UTM , SIRGAS 2000), contemplando a área (em hectare) dos fragmentos de vegetação, o grau de conservação, os diferentes estratos vegetais,
estágios sucessionais, os corredores e as conexões existentes com outros fragmentos. Nestes mapas deverão ser espacializadas as áreas protegidas por legislação
específica (áreas de preservação permanente, unidades de conservação, reserva legal etc.) e as áreas que sofrerão supressão de vegetação.

Ainda para a ADA e AID, deve-se elaborar estudos qualitativos e quantitativos da flora, abrangendo a composição florística dos diferentes estratos, inclusive
espécies epífitas, e estudos fitossociológicos. Contemplar os principais estágios de regeneração das formações vegetais. Destacar as espécies protegidas, raras,
endêmicas e ameaçadas de extinção atingidas (essas deverão ser mapeadas e georreferenciadas), 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, 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
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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 Levantamento de fauna é necessária a obtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Fauna Silvestre. Essa
Autorização deverá ser requerida na CPRH, pelo empreendedor, com a apresentação da documentação necessária.

O esforço amostral mínimo do Levantamento de fauna deve atender ao estabelecido no artigo 12, inciso IX da Instrução Normativa CPRH Nº 07/2018.

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.

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.

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 AID e AII (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.
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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, no município, 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.

g. Identificar as residências localizadas a uma distância de 300m a partir dos limites da área do empreendimento. Apresentar mapa georreferenciado, em
escala adequada, indicando a localização dessas residências, as suas distâncias à área do empreendimento e as coordenadas geográficas de cada
residência.

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.

3.9. PASSIVO AMBIENTAL



17/05/2022 14:32 SEI/GOVPE - 24328888 - GOVPE - Termo de Referência

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=28668815&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110005484&infra_hash=858a… 15/22

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.

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.
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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.
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Riscos de acidentes por produtos químicos, materiais tóxicos ou explosivos durante a fase de instalação e operação do empreendimento que possam
resultar em dano às pessoas ou ao meio ambiente.

Interferências em espécies vegetais ou animais, endêmicas, raras, 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 etc., 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.
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As medidas deverão ser classificadas quanto:

a. À natureza: mitigadora preventiva, mitigadora corretiva, maximizadora ou compensatória.

b. À fase do empreendimento em que deverão ser adotadas em que deverão ser adotadas: planejamento, implantação, operação e, quando couber,
desativação e caso de acidentes.

c. Ao fator ambiental a que se aplicam: físico, biótico ou socioeconômico.

d. Ao prazo de permanência de sua aplicação: curto, médio ou longo.

e. À responsabilidade por sua implantação: empreendedor, poder público ou outros, para os quais serão especificadas claramente as responsabilidades de
cada um dos envolvidos.

Para facilitar a compreensão e análise, bem como visando à adequada implementação das medidas propostas, estas deverão ser classificadas segundo os critérios
supracitados e consolidadas em um Programa Ambiental.

3.12. PROGRAMAS AMBIENTAIS

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:
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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 os objetivos 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 Efluentes;

h. Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais;

i. Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas;

j. Qualidade do Ar e Controle das Emissões Atmosféricas;

k. Controle do Nível de Pressão Sonora (ruído);

       l. Gerenciamento de Riscos Ambientais e Ação de Emergência;

m. Resgate e Afugentamento da Fauna;

      n. Monitoramento de Fauna;

      o. Compensação Ambiental pela Supressão de Vegetação;

p. Inserção de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis;
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q. Monitoramento Geotécnico de Aterros Sanitários;

r. 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 Belém do São Francisco, 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.

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 deste Termo de Referência.
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h. Outros documentos considerados relevantes.

 

Recife, 17 de maio de 2022.

 

Equipe do NAIA - Núcleo de Avaliação de Impacto Ambiental

 

Danusa Kelly Calado Ferraz Cruz

Analista em Gestão Ambiental – Engenheira Civil

 

Anna Paula Alves Maia

Analista em Gestão Ambiental – Socióloga

 

Fábio da Silva Marques

Analista em Gestão Ambiental – Biólogo

 

[1]
  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 Fábio Da Silva Marques, em 17/05/2022, às 12:15, 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 Anna Paula Alves Maia, em 17/05/2022, às 12:16, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art.

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Danusa Kelly Calado Ferraz Cruz, em 17/05/2022, às 12:17, 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 24328888 e o código CRC 0432D5AB.

Referência: Processo nº 0031000013.000509/2022-41 SEI nº 24328888

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://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

