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GLOSSÁRIO 
 

ÁREA CONTAMINADA: local onde há contaminação causada pela disposição, regular 

ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos.  

 

ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

RESÍDUOS VOLUMOSOS (ATT): área destinada ao recebimento de resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos 

materiais segregados, eventual transformação e posterior remoção para destinação 

adequada, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos 

à saúde pública e a segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

 

ÁREAS DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS: são áreas destinadas ao beneficiamento ou 

à disposição final de resíduos. 

 

ATERRO CONTROLADO: Forma inadequada de disposição final de resíduos e rejeitos, 

no qual o único cuidado realizado é o recobrimento da massa de resíduos e rejeitos com 

terra.  

 

ATERRO SANITÁRIO: Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem 

causar danos à saúde pública e à sua segurança minimizando os impactos ambientais, 

método este que utiliza os princípios de engenharia (impermeabilização do solo, 

cercamento, ausência de catadores, sistema de drenagem de gases, águas pluviais e 

lixiviado) para confinar os resíduos e rejeitos à menor área possível e reduzi-los ao menor 

volume permissível, cobrindo-o com uma camada de terra na conclusão de cada jornada 

de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário.  

 

BENEFICIAMENTO: é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou processos que 

tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como 

matéria-prima ou produto. 

 

CATADORES (AS) DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: pessoas físicas de baixa renda que 

se dedicam às atividades de coleta, triagem, beneficiamento, processamento, 

transformação e comercialização de materiais reutilizáveis e recicláveis. (Decreto 

7.405/2010 – Pró Catador) 

 

CICLO DE VIDA DO PRODUTO: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do 

produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e 

a disposição final.  

 

COLETA DIFERENCIADA: consiste em uma coleta seletiva de matérias potencialmente 

recicláveis, previamente segregados nas fontes geradoras conforme sua constituição ou 
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composição. Esse tipo de coleta é o mais recomendado e considerado o mais adequado 

para o tratamento de resíduos a partir da reciclagem dos materiais. 

 

COLETA INDIFERENCIADA: consiste na forma convencional, na qual o gerador 

disponibiliza os resíduos sem nenhuma separação prévia com significativa perda de 

qualidade dos materiais recicláveis e do composto a ser produzido. 

 

COLETA SELETIVA: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição.  

 

COMPOSTAGEM: É um processo biológico que acelera a decomposição do material 

orgânico, tendo como produto final o composto orgânico. 

 

CONCEPÇÃO TÉCNICA: A concepção técnica aborda os elementos técnicos 

fundamentais para que se reduza ao mínimo os impactos ambientais durante a 

implantação e operação do empreendimento, trazendo garantias de saúde e salubridade 
ambiental a comunidade. 

DESCRITIVO TÉCNICO : Descrição de todos os elemantos técnicos do projeto de um 

aterro sanitário rm atendimento a NBR 13.896 de 1997. 

 

DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: destinação de resíduos que 

inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do 

SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar 

os impactos ambientais adversos.  

 

DIGESTÃO ANAERÓBIA: processo de decomposição de matéria orgânica que a 

transforma em metano, gás carbônico, nutrientes e compostos na presença de 

hidrogênio. No processo é possível a geração e potencial comercialização de composto, 

fertilizante líquido, energia térmica, elétrica e créditos de carbono. (Projeto FADE-

BNDES, 2013) 

 

DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: distribuição ordenada de 

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

ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.  

 

ECOPONTO: Instalação que possibilita a integração da gestão e do manejo de diversos 

resíduos. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: são processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL : A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001/86 
define que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é o conjunto de estudos realizados por 
especialistas de diversas áreas, portanto estudo multidisciplinar, com dados técnicos 
detalhados. E composto por um diagnostico ambiental, composto pelo meio físico, pelo 
meio biótico e pelo meio socioeconômico, pr uma identificação e avaliação dos impactos, 
por propor medidas mitigadoras a estes impactos e propor programas de 
acompanhamento e monitoramento destes impactos. 
 

ESTUDO LOCACIONAL – Estudo que sugere a área adequada a ser implantada o 

empreendimento, sendo referendada pela emissão da licença ambiental. 

 

GERAÇÃO PER CAPITA: relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerada 

diariamente e o número de habitantes de determinada região. 

 

GERADORES: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 

atividades ou empreendimentos que gerem resíduos. 

 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma da Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010. 

 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações voltadas para a 

busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável. 

 

GRAVIMETRIA: Método analítico quantitativo cujo processo envolve a separação e 

pesagem dos resíduos sólidos determinando a porcentagem de cada um dos 

componentes dos resíduos sólidos coletados – papel, papelão, vidro, etc., sendo o ponto 

de partida para estudos de aproveitamento, reciclagem e compostagem. 

 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: O serviço público de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos compreende a coleta, remoção e o 

transporte dos resíduos sólidos domiciliares, a varrição e limpeza de vias e logradouros 

públicos, a remoção e transporte de resíduos das atividades de limpeza, a remoção de 



 8 

resíduos volumosos e de entulhos lançados em vias e logradouros públicos, a prestação 

de serviços de operação e manutenção dos sistemas de transferência de resíduos sólidos 

urbanos e das unidades de triagem e compostagem, incluindo a transferência dos rejeitos 

gerados nessas unidades para destino final disposto de forma correta, utilizando aterros 

sanitários em conformidade com a legislação ambiental. 

 

LCP – Lei de Consórcios Públicos 

 

LOGÍSTICA REVERSA: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar 

a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada.  

 

MONITORAMENTO AMBIENTAL : e um processo de coleta de dados, estudo e 
acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis ambientais, visando identificar e 
avaliar qualitativa e quantitativamente as condições dos recursos naturais em um 
determinado momento, assim como as tendências ao longo do tempo (variações 
temporais). 
 
NBR 13.986 de 1997 – Norma Tecnica Brasileira Registrada que dispõe sobre o projeto, 

implantação e operação de um aterro sanitário. 

 

PADRÕES SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO E CONSUMO: produção e consumo de 

bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir 

melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento 

das necessidades das gerações futuras.  

 

PLANARES – Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

 

PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS: O Plano Nacional de Resíduos Sólidos elaborado 

com ampla participação social, contendo metas e estratégias nacionais sobre o tema. 

Também estão previstos planos estaduais, microrregionais, de regiões metropolitanas, 

planos intermunicipais, municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos 

de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

PIGIRS – Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  - Instrumento 

da Politica Nacional de Residuos Solidos. 

 

PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Instrumento da 

Politica Nacional de Residuos Solidos. 
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: reúne o conjunto de princípios, 

objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, 

isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou 

particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado 

dos resíduos sólidos. 

 

RECICLAGEM: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração 

de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação 

em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 

órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa.  

 

REJEITOS: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada.  

 

RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.  

 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: são os provenientes de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, 

rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 

telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. Classificação: 

• RESÍDUOS DE CLASSE A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados, tais como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras 

de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem. 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto. 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

• RESÍDUOS DE CLASSE B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, 

tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso.  

• RESÍDUOS DE CLASSE C:  são os resíduos para os quais não foram 

desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam 

a sua reciclagem ou recuperação. 

• RESÍDUOS DE CLASSE D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados 
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oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros. 

 

RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA: os originários da varrição, limpeza de logradouros 

e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana.  

 

RESÍDUOS DE MINERAÇÃO: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios.  

 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do 

SNVS.  

 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira.  

 

RESÍDUOS DOMICILIARES: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas.  

 

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO: os gerados 

nessas atividades, excetuados os domiciliares e os de limpeza urbana. 

 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais.  
 

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS: aqueles não enquadrados como resíduos perigosos. 
 

RESÍDUOS PERIGOSOS: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à 

saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 

técnica.  
 

RESÍDUOS SÓLIDOS: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 

ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções 

técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.  
 

RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS: são formados pelos materiais particulados de 

restos florais resultantes das coroas e ramalhetes, vasos plásticos ou cerâmicos de vida 
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útil reduzida, resíduos de construção e reforma de túmulos, da infraestrutura, de 

exumações, de resíduos de velas e seus suportes, e restos de madeiras. 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS OU DIFERENCIADOS: os que, por seu volume, grau 

de periculosidade ou degradabilidade ou por outras especificidades, requeiram 

procedimentos especiais ou diferenciados para seu manejo e destinação ambientalmente 

adequada, considerando os impactos negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente;  

 

RSU: Resíduos Sólidos Urbanos 

 

RESÍDUOS VOLUMOSOS: os resíduos não provenientes de processos industriais, 

constituídos basicamente por material volumoso não removido pela coleta pública 

municipal rotineira, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes 

embalagens e peças de madeira, podas e assemelhados; 

 

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS 

PRODUTOS: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o 

volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos 

causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 

produtos, nos termos desta Lei. 
 

REUTILIZAÇÃO: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 

transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões 

estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa. 
 

RIMA – RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL : o estudo refletirá as conclusões do 

estudo de impacto ambiental (EIA). O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e 

adequada a sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem 

acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de 

comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do 

projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua implementação. 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - 

SINIR: tem como objetivo armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem as 

funções ou processos de uma organização. Essencialmente é composto de um subsistema 

formado por pessoas, processos, informações e documentos, e um outro composto por 

equipamentos e seus meios de comunicação. 
 

TRANSPORTADORES: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do 

transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação. 
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ESTE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) NÃO PODE SER COPIADO 

TOTAL OU PARCIALMENTE, POIS É PARTE INTEGRANTE DO PADRÃO 

ECOSAM DE ESTUDOS AMBIENTAIS E ESTÁ PROTEGIDO POR LEI E SUA 

REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL IMPLICARÁ NAS SANÇÕES E 

PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. 
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APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 O desenvolvimento que vem ocorrendo nas últimas décadas no Estado da Paraíba e na 
Região Metropolitana de Guarabira, formada por 14 municípios, tanto pelo crescimento 
populacional, como pelo aumento das atividades industriais, provocaram uma significativa 
ampliação das taxas de geração de resíduos de diversas origens e diferenciadas tipologias.   
 O crescimento da região ocorreu sem o devido planejamento, com a ausência de sítios 
adequados à instalação de obras de infraestrutura, dentre as quais se destacam aquelas 
relacionadas ao tratamento e à disposição final de resíduos sólidos urbanos.  A partir desse 
cenário é possível entender que os municípios da Região Metropolitana de Guarabira e do 
Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos - CONSIRES, estão cada vez mais sem 
condições técnicas e financeiras para gerenciar o tratamento e a disposição de resíduos gerados 
em seus territórios, especialmente nos casos onde ocorre um desenvolvimento urbano e 
industrial mais intenso. Assim, surgem ações da iniciativa privada, no sentido de solucionar 
essa questão.   

 A empresa ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA 
pretende implantar um Centro de Tratamento e Disposição de Resíduos, denominado CTDR-
Guarabira, a ser localizado na zona rural do município de Guarabira, pertencente à região 
geográfica imediata de Guarabira e na Região Geográfica intermediaria de João Pessoa (IBGE, 
2017), na Microrregião de Guarabira, de acordo com a territorialização definida pelo governo 
do Estado (AESA, 2012).  
 A decisão da instalação do CTDR - Guarabira, no município de Guarabira, a 84 Km da 
Capital do Estado, João Pessoa, foi baseada em exaustivos estudos técnicos, sociais e ambientais 
e o estudo locacional foi definido no Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos do CONSIRES – PIGIRS, consolidado na Lei 1308 de 2015, que aprova o PIGIRS, 
definindo uma área ambientalmente adequadas para tal, referendada pela Licença Previa – L.P 
N0 C7 de 2018, emitida pela SUDEMA.   
 O CTDR tem como objetivo tratar e dispor resíduos gerados numa área definida pela 
distância rodoviária máxima de 85 km da área do empreendimento, considerada como 
mercado potencial para o empreendimento, e que alcançou 25(vinte e cinco) municípios, além 
de Guarabira. 
 Este Estudo de Impacto Ambiental - EIA tem como objetivo levantar os condicionantes 
ambientais físicos, biológicos e socioeconômicos da área de influência direta e indireta de um 
Aterro Sanitário e Industrial Classe II A - Aterro de Resíduos Não Perigosos e Classe I – Aterro 
de Resíduos Industriais Perigosos.  Também se constitui objetivo do estudo a identificação e a 
avaliação dos impactos e a orientação de medidas mitigadoras e dos respectivos programas de 
acompanhamento e controle.  
 O Aterro Sanitário de Guarabira, integrante de um Centro de Tratamento e Disposição 
Final de Resíduos (CTDR) constitui complemento do Sistema de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos do PIGIRS, fechando o círculo geração – redução - reciclagem/reuso – 
acondicionamento - transporte – destino final dos resíduos produzidos nos municípios 
integrantes do CONSIRES – Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos da região do Brejo 
Paraibano.  
 A exigência do EIA e do RIMA foi solicitada pela SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, atendendo a Resolução CONAMA N° 001/86 do Conselho 



 

34 

Nacional de Meio Ambiente e o Decreto Estadual N0 21.120/2000, que determina a elaboração 
do referido estudo para atividades modificadoras do meio ambiente como aterros sanitários, 
processamento e destino final de resíduos sólidos.  
 Convém esclarecer que o local da intervenção do Aterro Sanitário e Industrial Classe I 
e II A, insere-se na Área de Influência Direta de uma Central de Tratamento e Disposição de 
Resíduos (CTDR), que é a forma preconizada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos - 
PNRS, utilizando-se da mesma área para tratar e dispor os resíduos ambientalmente e 
adequadamente. 
 A área do empreendimento, localizado na zona rural do município de Guarabira, no 
sitio retiro, no agreste acaatingado, semiárido brasileiro, por sua vez, apresenta-se com a 
superfície relativamente plana, com leve ondulação, está situada sobre um substrato composto 
de depósitos arenosos e areno-argiloso em consonância com a Suíte intrusiva Metagranitoides 
dos Cariris Velhos, predominando os Argissolos vermelhos eutróficos abrupticos, sem 
evidências de instabilidade geotécnica e de risco de remodelamento da superfície por erosões 
pluviais, eólicas, fluviais ou de drenagem.  
 Enquanto segmento ambiental constata-se, que a área se encontra em área consolidada, 
por uso de atividades agrossilvopastoris, mais especificamente com plantações temporárias de 
lavouras de macaxeira, inhame, milho e pastagens, predominando esta atividade em toda 
região do entorno. 
 Neste contexto, o presente estudo define a gleba do empreendimento como uma área 
com potencial efetivo para o uso proposto, sem restrição ambiental, face o meio mostrar-se 
com suporte retratado nas variáveis dos componentes de solos, geologia, hidrogeologia, flora e 
na maior parte das variáveis dos componentes do meio socioeconômico. Vale ressaltar que o 
Aterro Sanitário como agora proposto, atendendo todos os condicionantes ambientais, sociais 
e econômicos é, por excelência, uma medida mitigadora de impacto ambiental produzido pelas 
atividades produtoras de resíduos sólidos urbanos nos territórios dos 25 (vinte e cinco) 
municípios que integram o CONSIRES.  
 Para melhor compreensão do leitor, este EIA está estruturado em dois volumes, o 
Volume I e o Volume II. O Segundo volume está estruturado em cinco (05) capítulos e dois 
(02) anexos da seguinte forma: 
 

 Capítulo 01 – Apresenta as áreas de influências do estudo de impacto ambiental. 
 Capítulo 02 – Apresenta os diagnósticos ambientais, os estudos do meio físico, os 

estudos do meio biótico e os estudos do meio antrópico (socioeconômico). 
 Capítulo 03 – Apresenta a identificação e avaliação dos impactos ambientais, 

considerações sobre a avaliação dos impactos e a matriz de impacto e avaliação dos 
impactos. 

 Capitulo 04 – Apresenta as medidas mitigadoras dos impactos ambientais do CTDR 
Guarabira - Aterro sanitário de Guarabira. 

 Capitulo 05 – Apresenta os Planos e Programas ambientais  
 Capitulo 06 – Apresenta as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental. 
 Capitulo 07 – Apresenta as Referências Bibliograficas    
 ANEXO 1 – Apresenta as ARTs, CTFs e os questionários do estudo socioeconômico 
 ANEXO 2 – Apresenta os registros de fotos dos estudos ambientais 
 ANEXO 3 – Apresenta o Projeto Geométrico e as Plantas Ambientais  do estudo.
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EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO CTDR - DO 

ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB  

 

A ECOSAM – Consultoria em Saneamento Ambiental Ltda. é uma empresa 

especializada em Projetos relacionados a saneamento básico e em especial aos resíduos sólidos 

em diversos temas afins, dentre eles já projetou alguns aterros sanitários e instalações 

operacionais em algumas regiões do Brasil, em especial no Norte e Nordeste. Dentre eles pode 

enumerar os seguintes projetos executivos de aterros sanitários: 

 Região Norte – CTDR de Manaus – Centro de Tratamento e Disposição de Resíduos 

de Manaus, a capital da Amazônia, sendo o maior aterro sanitário da região norte do 

Brasil, com capacidade para tratar e dispor 2.400 tf/dia de resíduos sólidos. (Figuras 1 a 

3). Estudo Ambiental aprovado e licenciado pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente. 
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Figura 1 - Aterro Sanitário de Manaus – AM, projetado pela ECOSAM, 2008 

 
Fonte: ECOSAM, 2011. 

 

Figura 2 - Aterro Sanitário de Manaus – AM, projetado pela ECOSAM, 2008. 

 
Fonte: ECOSAM, 2011. 
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Figura 3 - Aterro Sanitário de Manaus – AM, projetado pela ECOSAM, 2008 

 
Fonte: ECOSAM, 2011. 

 

- CTR de Porto Velho – RO 

 Centro de Tratamento de Resíduos de Porto Velho, atendendo integralmente a Lei 

12.305/2010 e com capacidade para tratar e dispor 450 tf/dia de resíduos sólidos, sendo 

um aterro sanitário com importantes inovações tecnológicas na região Norte do Brasil. 

(Figura 4). Estudo Ambeintal aprovado e licenciado pelo Órgão Estadual de Meio 

Ambiente. 
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Figura 4 - CTR de Porto Velho-RO 

 
Fonte: ECOSAM, 2017. 

 

- Concepção Técnica do Novo Aterro Sanitário de Ariquemes – RO 

 

 O Aterro Sanitário de Ariquemes foi planejado inicialmente para receber os resíduos 

domiciliares gerados no município de Ariquemes. Após a adesão e ingresso do 

município ao Consórcio CISAN - Central/RO e em conformidade com o planejamento 

regional atual, o Aterro Sanitário de Ariquemes, já em operação, passará a receber os 

resíduos dos 14 municípios consorciados. Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, 

Cacaulândia, Campo Novo De Rondônia, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Itapuã 

Do Oeste, Jaru, Machadinho D'Oeste, Monte Negro, Rio Crespo, Theobroma e Vale Do 

Anari. (Figura 5) 
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Figura 5 - Complexo de Tratamento de Resíduos de Ariquemes-RO 

 

 
Fonte: ECOSAM, 2017. 

 

• Região Nordeste – já desenvolveu vários projetos Executivos de aterros sanitários, e 

instalações operacionais dentre eles: 

 

 - CTR de Caucaia (CE): Centro de Tratamento de Resíduos de Caucaia, atendendo 

integralmente a Lei 12.305/2010 e com capacidade para tratar e dispor 4.500 tf/dia de 

resíduos sólidos, sendo o maior aterro sanitário do Norte e Nordeste do Brasil. (Figuras 

6 e 7).  

 



 

40 

Figura 6 - Aterro Sanitário Metropolitano de Caucaia-CE, projetado pela ECOSAM e 

licenciado pela SEMACE – Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceara. 

 
Fonte: ECOSAM, 2010. 
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Figura 7 - Aterro Sanitário de Fortaleza e Caucaia - CE 

 
Fonte: ECOSAM, 2010. 

 

 - CTR de Campina Grande (PB): Centro de Tratamento de Resíduos de Campina 

Grande, este Aterro Sanitário apresenta uma série de inovações tecnológicas e se tornou 

o aterro sanitário com maior segurança ambiental do Estado da Paraíba, licenciado pela 

SUDEMA. (Figuras 8 a 14) Estudo Ambeintal aprovado e licenciado pelo Órgão 

Estadual de Meio Ambiente. 

 

Figura 8 - Aterro Sanitário de Campina Grande – PB, projetado pela ECOSAM, 2010. 

 
Fonte: ECOSAM, 2011. 
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Figura 9 - Aterro Sanitário de Campina Grande – PB, projetado pela ECOSAM, 2010. 

 
Fonte: ECOSAM, 2011. 

 

Figura 10 - Vias de acesso para as células do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 
Fonte: ECOSAM, 2018. 
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Figura 11 - Caminhões fazendo a pesagem na saída do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 
Fonte: ECOSAM, 2018. 

 

Figura 12 - Célula em operação do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 
Fonte: ECOSAM, 2018. 
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Figura 13 - Implantação da drenagem de gás do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 
Fonte: ECOSAM, 2018. 

 

Figura 14 - Lagoa de acumulação de chorume no Aterro Sanitário de Campina Grande 

 
Fonte: ECOSAM, 2018. 

 

O aterro sanitário trata-se de uma obra de engenharia, que se desenvolve em área 

previamente determinada e, como resultado final, produz a modificação da topografia do 

terreno. A implantação de aterros sanitários traz as seguintes vantagens: 

 O aterramento de resíduos evita a proliferação de vetores, riscos à saúde pública e a 

degradação ambiental; 
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 Controle de acesso de veículos e pessoas; 

 Evita-se a queima de resíduos; 

 Cobertura diária do material depositado; 

 Drenagem de águas pluviais; 

 Controle de emissões gasosas; 

 Monitoramento ambiental; 

 Plano de encerramento. 

 

A ECOSAM e colaboradores também já projetou outras instalações de apoio a gestão e 

ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, tais como: 

 Estação de Transferência de Resíduos do Município de Apodi - RN 

 Estação de Transbordo de Resíduos do Município de Caraúbas - RN  

 Estação de Transbordo de Resíduos do Município de Alexandria - RN  

 Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos de Olinda – PE 

 Unidade de Triagem de Resíduos Soldos da Muribeca – PE 

 Unidade de reciclagem de Plásticos de Rio Formoso - PE 

 

A ECOSAM também já elaborou e projetou Projetos de Recuperações de Lixões, tais 

como: 

 Projeto Executivo de Remediação do Lixão do Município de Apodi - RN  

 Projeto Executivo de Remediação do Lixão do Município de Caraúbas - RN  

 Projeto Executivo de Remediação do Lixão do Município de Pau dos Ferros - RN  

 

A implantação de Aterros sanitários como unidades de disposição final ambientalmente 

adequados integrante dos sistemas integrados de disposição final ambientalmente adequados 

são de extrema importância, na definição de arranjos tecnológicos para municípios que 

integram Consórcios Públicos, como é o caso especifico dos municípios que integram o 

CONSIRES.  

Estas instalações, observando todos os requisitos para uma boa operação, apresenta 

vantagens, tais como: 

 Rapidez na sua implantação, sendo uma tecnologia amplamente conhecida; 

 Sistema eficiente no controle de carga e descarga de resíduos, impedindo a 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas, do solo e da população do entorno; 

 Processo flexível, podendo adaptar-se ao crescimento da população e ao incremento da 

produção de resíduos no local; 

 Eliminação dos problemas sociais, estéticos, de segurança e de saúde encontrados nos 

lixões; 

 Solução sanitária com maior viabilidade técnica-econômica e de menores 

investimentos, se comparada com os de outros processos sanitários. 
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Aqui foi considerado a instalação e operação de um sistema integrado de disposição 

final ambientalmente adequado de resíduos, conforme indica a concepção técnica do 

empreendimento, tendo o aterro sanitário como forma Legal de atendimento a disposição final 

dos resíduos. Esta forma de conceber sistemas Integrado de Tratamento e Disposição Final de 

Resíduos, esta preconizada pela Lei 12.305 de 2010 e seu Decreto Regulamentador, que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos e conforme está definido no Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS do Consórcio Intermunicipal de Resíduos 

Sólidos – CONSIRES. A preocupação mostrada pelo projeto na viabilização econômica e em 

seu retorno financeiro para a melhoria das condições ambientais é um elemento favorável que 

se apoia na visão de desenvolvimento sustentável e que integra esta concepção técnica e que 

certamente mudará todo cenário atual de disposição final ambientalmente adequado do Estado 

da Paraíba, ao qual irá atender população superior a 300.000 habitantes e melhorar o ranking 

da destinação final do estado neste ponto, em relação a região Nordeste e ao Brasil. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE 

IMPACTO AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA – PB 

 

Elaboração ECOSAM – Consultoria em Saneamento Ambiental LTDA 

CNPJ 07.866.868/0001-18 

Endereço Avenida Epitácio Pessoa, 3014, 1° andar – Tambauzinho - João 

Pessoa – 58.042-006 

Telefone de contato (83) 3566-8200 / Cel (83) 99104-8483 

Site www.ecosampb.com.br  

Responsável técnico e 

contatos 

Jose Dantas de Lima, Dsc (dantast@terra.com.br) Engenheiro 

Civil 
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1  ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO ESTUDO DE IMPACTO 

AMBIENTAL  

 
 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EIA 

 
 Considerações Gerais  

 
 Em um Estudo de Impacto Ambiental, em sua etapa de diagnóstico ambiental, se inicia 
com a definição das Áreas de Influências (AI), que correspondem, na verdade, a recortes da 
área (terreno do empreendimento) que serão afetados de forma positiva e de forma negativa. 
 Metodologicamente, neste estudo Ambiental, adotou-se as áreas de influências em três 
tipos, a saber: Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) 
considerando-se que dentro da AID está a Área Diretamente Afetada (ADA), que corresponde 
ao espaço territorial (físico) onde estão concentradas as intervenções, ou seja, a implantação 
do empreendimento.  
 Neste caso, na AID se considera que é a receptora dos impactos positivos ou negativos 
gerados pelo empreendimento proposto.  
 Ainda para este estudo especifico, considerou-se uma área de influência de abrangência 
regional, já que o empreendimento irá atender a outros municípios do CONSIRES com relação 
a coleta dos resíduos gerados em seus territórios. Para esta área, denominamos de Área de 
Influência Regional (Estratégica) – AIR, que representa todo o território de atratividade do 
empreendimento, ou seja, o território do CONSIRES. 
 Para a definição das áreas de influência do CTDR de Guarabira considerou-se a Área 
de Influência Direta – AID e a Área de Influência Indireta-AII, delimitadas em função dos 
elementos que interagem com o CTDR, do alcance espacial dos impactos e das suas ações de 
monitoramento, sejam estes positivos ou negativos, uma vez observadas suas incidências sobre 
os meios físico, biótico e antrópico (socioeconômico), de acordo com o que recomenda a 
Resolução CONAMA 01/86. 
 Neste sentido adotou-se as seguintes áreas de influências para cada meio afetado, quais 
sejam: 
 

 Áreas de Influência do Meio Físico   
 

 Área de Influência Direta (AID) 
 
 Esta área está delimitada no Mapa das Áreas de Influência, elaborado sobre imagem de 
satélite do Digital Globe, que possibilita a visualização dos elementos considerados nessa 
definição, tanto para a direta quanto para a indireta.  
 Os parâmetros observados tanto para a área de influência direta - AID quanto para a 
área de influência indireta - AII foram as águas superficiais, o relevo e a atmosfera, a seguir 
comentados: 
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a) Riacho Tabocas - único curso d’água mais próximo a área do empreendimento, distante 
cerca de 620m da sua borda mais externa, recebe contribuições de drenagens superficiais 
existentes nas áreas do entorno. Considerou-se aqui neste estudo que o Riacho Tabocas é 
a área de Influência Direta (AID) para o meio físico. Este encontra-se mostrada na Figura 
15. 

 
Figura 15 - Área de Influência do Meio Físico do ASG 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Também nesta figura se mostra a Área Diretamente Afetada (ADA) que apresenta 
apenas em seu interior pequenas drenagens superficiais, sem grande importância hídrica para 
este estudo. 
 

 Área de Influência Indireta (AII) 
 

Bacia do Rio Mamanguape – A bacia do rio Mamanguape é uma importante bacia 
hidrográfica da região estudada e apresenta uma área de 3.522,69 ha, recebendo contribuições 
de diversos tributários de primeira e segunda ordem. Dentro desta bacia hidrográfica está 
inserida um reservatório artificial de grande importância hídrica para toda região, que é a 
barragem de Araçagi. Neste estudo Ambiental considerou-se a bacia hidrográfica do rio 
Mamanguape como a área de Influência Indireta (AII) para o meio físico.  
 

 Áreas de Influência do Meio Biológico (Biótico) 
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 Área de Influência Direta (AID) 
 
 A definição das áreas de influência deve ser tomada mediante a natureza e intensidade 
dos impactos decorrentes da atividade na fase de implantação e na fase de operação. 
Considerando-se o conjunto dos agentes impactantes, verifica-se que atuará nas duas fases, 
variando os seus limites em função das ocorrências descritas adiante. É oportuno entender que 
a remoção da vegetação, não será efetuada apenas na fase de instalação, não havendo 
necessidade de retirada da cobertura vegetal na fase de operação. 
 Os fatores analisados na definição dos limites da AID, que acompanham os limites da 
gleba do empreendimento, são:  
 

a) Remoção e reposição da vegetação - esse fator circunscreve-se à gleba onde será 
instalada ao CTDR, age sobre as camadas superficiais do solo e provoca o 
afugentamento da fauna nativa, que tende a se deslocar para sítios próximos, condição 
a ser remediada com o replantio e o aumento da superfície atualmente vegetada.  Este 
fator é restrito ao local de instalação das células ou alguns metros além da área 
desvegetada. A reposição florestal se dará nessa mesma área da gleba, mais 
precisamente no bico da area. A restrição desses limites de influência é corroborada 
pela   baixa biodiversidade da vegetação no local onde serão instaladas as células. Vale 
ressaltar que a matriz de entorno é ocupada predominantemente por uso 
agrossilvopstoris, com plantação de inhames, macaxeira e feijão, e pastagens, existindo 
somente remanescentes de baixa qualidade ambiental. 

b) Geração de ruído - o barulho gerado pela maquinaria incide sobre a fauna e mais ainda 
sobre a fauna de vertebrados se restringirá à gleba, e a presença de um remanescente de 
vegetação arbórea e arbustiva nas proximidades do local de instalação das células 
funcionará como abrigo natural para elementos da fauna, pois é sabido que a vegetação 
arbórea tem efeito redutor sobre emissões sonoras. 

 
 Área de Influência Indireta (AII)  

 
 O contorno da AII não segue limites precisos, pois são consideradas as localidades do 
entorno da área do empreendimento que sofrerão impactos secundários, podendo variar 
bastante em função da dinâmica e interação dos aspectos ambientais acima mencionados. Além 
disso, aspectos físicos e climáticos como a direção e a intensidade dos ventos podem variar e 
interferir no perímetro da AII. Embora com variada extensão, definiu-se como Área de 
Influência Indireta a faixa de 1,0 km da borda do empreendimento, conforme mostra a Figura 
16. 
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Figura 16 - Área de Influência do Meio Biótico do ASG 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Áreas de Influência do Meio Antrópico (Socioeconômico) 

 
  Área de Influência Direta (AID) 

 
 Foi considerada como área de influência diretamente afetada (ADA) a área do 
empreendimento. Como área de influência direta, um raio de 2,5 km do centro do CTDR de 
Guarabira e como área de influência indireta todo o território de Guarabira.  
 Área Diretamente Afetada e a área do empreendimento, onde ocorrerá as intervenções 
físicas nas fases de implantação e operação e também está mostrada na Figura 17. 
 

 Área de Influência Regional (AIR) 
 
 Neste estudo ambiental especificamente se definiu, como estratégia do estudo.  uma 
área de abrangência regional, em função de considerarmos que os municípios integrantes do 
CONSIRES poderão transportar seus resíduos sólidos até o empreendimento, e, portanto, com 
impactos positivos e negativos. 
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Figura 17 - Área de Influência do Meio Antrópico do ASG 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 
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2  DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS  

 

 DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS 

 

 MEIO FÍSICO 

 

 Climatologia 

 

Para o projeto de Construção do Aterro Sanitário do município de Guarabira no 

estado da Paraíba, este capítulo refere-se à caracterização dos elementos que compõem o 

meio físico da área de influência indireta – AII, da área de influência direta – AID e da Área 

de Diretamente Afetada – ADA, com vistas ao licenciamento ambiental exigível, 
determinado pelas Resoluções No. 001/86 e No. 237/97 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, conforme o Termo de Referência da SUDEMA – Processo No. 

2018 – 004938, de uma área de 33,256 ha do Sítio Retiro – no município de Guarabira, estado 
da Paraíba, de propriedade da ECOSOLO Guarabira Gestão Ambiental de Resíduos LTDA. 
Figura 18. 
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Figura 18 - Mapa da Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e 
Área Diretamente Afetada (ADA) 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Clima e Condições Meteorológicas  

 
 Conceito de clima e meteorologia 

 

•  Clima: É o resultado da interação e comportamento dos elementos atmosféricos, 
observados através de uma serie temporal de dados, associados a orografia, localização 
geográfica e a continentalidade ou maritimidade, que permitem e determinam, dessa forma, 
a caracterização climática de uma região. (AYOADE, 2001). 
 

•  Meteorologia: Ciência atmosférica que está relacionada ao estado físico, dinâmico e 
químico da atmosfera e as interações entre eles e a superfície terrestre subjacente (AYOADE, 
1991). 
 
 Diversos fenômenos climáticos compreendem os climas que ocorrem na atmosfera. 
Tais como: frentes frias, chuvas, secas etc., estão associados tanto as variações meteorológicas 
preditas pelas leis físicas determinísticas, assim como a um conjunto de variações aleatórias 
dos elementos meteorológicos (temperatura, precipitação, vento, umidade e pressão do ar) 
cuja principal ferramenta de investigação e auxilio é a estatística. 
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O clima permite reunir semelhanças em varias regiões da Terra através de tipos 
específicos de clima onde são consideradas as variações medias dos elementos 
meteorológicos ao longo das estações do ano num período de, no mínimo, 30 anos. 

Existe a necessidade de conceituarmos o clima para facilitar entendimento e 
prosseguirmos tecendo a temática partindo da macro para micro análise, levamos em 
consideração para o enriquecimento do trabalho citações de conceituados estudiosos na 

temática tornando-se indispensável para o diagnóstico ambiental da área do futuro Aterro 

Sanitário de Guarabira / PB. 
 

Parâmetros Meteorológicos / Elementos Climáticos  
 
 Os Parâmetros Meteorológicos / Elementos Climáticos são parâmetros nos quais o 
meteorologista ou climatologista mensuram as condições atmosférica, momentâneas 
(tempo) ou duradouras (clima), como por exemplo: 
 

• Temperatura (média, máxima e mínima); 

• Precipitações (chuva, granizo e neve); 

• Umidade atmosférica (absoluta, relativa, compensada, etc); 

• Pressão atmosférica; 

• Radiação solar (direta ou indireta); 

• Ventos (direção e intensidade); 

• Nebulosidade, evaporação, evapotranspiração, entre outros. 

 

Fatores Climáticos 
 
 São determinados fatores que interferem nas características dos parâmetros 
meteorológicos, como por exemplo: 

• latitude; 

• altitude; 

• continentalidade e maritimidade; 

• vegetação; 

• condicionantes topográficos, entre outros. 

 
 O clima do município de Guarabira / PB, ou seja, na área do empreendimento é  
influenciado por diversos fatores dentre os quais se torna relevante levantar informações à 
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nível de macroclima, devido movimentos atmosféricos que afetam o clima local. Dentre eles 
podemos citar: 

 Zona de Convergência Intertropical (ZCIT); 

 Complexos Convectivos de Mesoescala (CCM); 

 Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAS) e; 

 Frentes Frias (FF). 

 

Zona de Convergência Intertropical – ZCIT  
 

A Zona de Convergência Intertropical - ZCIT é o sistema meteorológico mais 
importante na determinação de quão abundante ou deficiente serão as chuvas no município 
de Guarabira/PB (onde está inserida a área do empreendimento). (Figura 19) 

Normalmente a ZCIT migra sazonalmente de sua posição mais ao norte, 
aproximadamente 12ºN, em agosto-setembro para posições mais ao sul e aproximadamente 
4° s, em março-abril.  
 A ZCIT é mais significativa sobre os Oceanos e por isso, a Temperatura da Superfície 
do Mar (TSM) é um dos fatores determinantes na sua posição e intensidade. 
 

Figura 19 - Zona de Convergência Intertropical - ZCIT 

 
Fonte: FUNCEME 

 

Complexos Convectivos de Mesoescala – CCM  
 
 No município de Guarabira, os CCM´s são aglomerados de nuvens que se formam 
devido as condições locais favoráveis (temperatura, relevo, pressão, etc) e provocam chuvas 
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fortes e de curta duração. Normalmente as chuvas associadas a este fenômeno meteorológico 
ocorrem de forma isolada (Figura 20). 
 

Figura 20 - Imagem do Satélite Meteosat 7 no canal infravermelho 

 

Fonte: FUNCEME 2007 
 

Vórtice Ciclônico de Ar Superior – VCAS  
 
 Os Vórtices Ciclônicos de Ar Superior - VCAS que atingem a região de Guarabira/PB 
formam-se no Oceano Atlântico entre os meses de outubro e março e sua trajetória 
normalmente é de leste para oeste, com maior freqüência entre os meses de janeiro e 
fevereiro. 
 Os VCAS são um conjunto de nuvens que, observado pelas imagens de satélite, têm 
a forma aproximada de um círculo girando no sentido horário. Na sua periferia há formação 
de nuvens causadoras de chuva e no centro há movimentos de ar de cima para baixo 
(subsidência), aumentando a pressão e inibindo a formação de nuvens (Figura 21). 
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Figura 21 - Imagem de Satélite GOES 13 (color)  – Atuação do VCAS sobre o Nordeste 
Brasileiro 

 
Fonte: FUNCEME 

 
 A atividade do VCAS sobre o nordeste brasileiro está centrada entre os meses de 
outubro e março, e normalmente são identificados por precipitações concentradas em breve 
intervalo de tempo, chegando a superar índices de 80 mm (SILVA, 1999).  
 

Frente Fria – FF 
 
 Outro importante mecanismo causador de chuvas no município de Guarabira está 
ligado à penetração de frentes frias até as latitudes tropicais entre os meses de novembro e 
janeiro.  

As frentes frias são bandas de nuvens organizadas que se formam na região de 
confluência entre uma massa de ar frio (mais densa) com uma massa de ar quente (menos 
densa). A massa de ar frio penetra por baixo da quente, como uma cunha, e faz com que o ar 
quente e úmido suba, forme as nuvens e consequentemente as chuvas (Figura 22 e Figura 
23). 
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Figura 22 - Imagem do satélite METEOSAT-7 mostrando o posicionamento de uma Frente 
Fria no estado de Minas Gerais chegando ao sul do Estado da Bahia 

 
Fonte: FUNCEME, 2007 

 
Figura 23 - Quadro esquemático de uma Frente Fria. 

 
Fonte: Thomson Higher / 2007. 

 

Clima no município de Guarabira / PB 

 
 Segundo Braga e Silva (1990), o Estado da Paraíba é caracterizado por dois regimes 
de chuvas, primeiro de fevereiro a maio, nas regiões do Alto Sertão, Sertão e 
Cariri/Curimataú; e, o segundo de abril a julho, no Agreste, Brejo e Litoral. 
 De acordo com Francisco (2017), a Paraíba é o estado do nordeste que apresenta uma 
das maiores variabilidades espacial nas chuvas. A Figura 24 apresenta o mapa da 
espacialização da pluviosidade média anual do Estado. 
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Figura 24 - Pluviosidade anual média (mm) da Paraíba 

 
Fonte: Francisco (2017). 

 
 No município de Guarabira/PB, o clima do é do tipo Tropical semiárido, com chuvas 
de verão (CPRM, 2005). De acordo com a EMBRAPA (UFCG) e dos dados climatológicos 
do balanço hídrico deste município, é possível destacar que o período chuvoso anual se inicia 
no final de março com término em julho. A precipitação média mensal é de 96,00 mm e o 
acumulado por ano é em torno de 1.156,00 mm. 
 A sede municipal é circundada por montanhas, o que dificulta a passagem dos ventos 
durante os dias secos, fazendo a sensação térmica aumentar nos períodos quentes. O clima 
de Guarabira é caracterizado como quente e seco durante o verão e úmido no inverno.Figura 
25. 

Figura 25 - Montanhas circundando a sede municipal de Guarabira/PB 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 



 
62 

 A temperatura máxima chega aos 32°C e a mínima até os 19,9 °C, sendo que, na parte 
serrana da cidade (Monte Virgo e Serra da Jurema), a temperatura pode baixar até os quinze 
graus centígrados.  
 Segundo a classificação de Koppen, Guarabira se enquadra no As’ característico de 
clima quente e úmido. A umidade relativa varia ao longo do ano entre 71,5 e 84,7%. (Tabela 
1) 
 

Tabela 1 - Dados climatológicos 

Fonte: Departamento de Ciências Atmosféricas 
 

 Ventos  
 
 Os ventos são definidos como escoamento horizontal do ar gerado a partir da relação 
entre a rugosidade da superfície e a força de atrito atuante, as quais propiciam, dentre vários 
fatores, a formação de áreas de altas pressões atmosféricas (VIANELLO e ALVES, 2000).  
 Os ventos predominantes na região do empreendimento, assim como no nordeste 
brasileiro, são os alísios, ventos contínuos da camada inferior da atmosfera com direção 
preferencial do quadrante Leste, oriundos do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul A 
Imagem de satélite NOAA (Figura 26) localizado em torno da latitude 30º S, responsável 
também pela estabilidade do tempo nessa região (NIMER, 1982). 
 A imagem do satélite NOAA no horário sinótico 15:45 do dia 29/05/07 demonstra a 
atuação do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, principalmente, sobre a região nordeste 
brasileiro formando uma área de subsidência (indicado pela seta).  
 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Média 

Anual 
 

Temperatura 
Máxima Média 

(oC) 

32 31,9 31,4 30,9 30,3 29,4 29 29,6 30,6 31,5 32,1 32,1 30,9 

 
Temperatura 

Média 
(oC) 

26,4 26,4 26,7 26,2 25,2 24 23,1 23,2 23,9 25 26 26,4 25,2 

 
Temperatura 

Mínima Média 

(oC) 

 

22 22 22,1 21,8 21,3 20,5 19,9 19,5 20,2 20,8 21,1 21,6 21,1 

 
Chuva 
(mm) 

 

65,1 78,2 155,5 175,7 166,2 173,5 137,5 80,9 50,1 15,6 20,4 37,5 1.183,90 

 
Umidade 
Relativa 

(%) 

73,4 75,6 78 79,8 83,1 84,7 84 80,9 78,1 72,5 71,5 72 77,8 
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Figura 26 - Imagem de Satélite NOAA 

 
Fonte: Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, 2007 

 
 A diminuição do alísio ocorre quando há invasão de frentes frias, no hemisfério sul, 
entre os meses de julho e agosto, proporcionando a variação do vento, ou seja, inibindo o 
alísio para que os ventos do quadrante sul atuem sobre o nordeste brasileiro.  
 A partir das informações coletados pela estação meteorológica administrada pelo 
Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, localizada no município de Areia, foi possível 
analisar a direção predominante dos ventos na região ao longo dos meses em um período de 
onze anos (2007 a 2017), como mostrado na Tabela 2.  
 A estação do INMET no município de Areia/PB foi escolhida devido a mesma ser a 
mais próxima do município de Guarabira e possuir informações mais precisas. 
 É possível identificar ao longo de todos os anos, durante os onze anos estudados, que 
a direção predominante do vento é Sudeste – SE. Observa-se também, com menor 
frequência, ventos de Sul – S e Leste – E, ocorridos nos anos de 2007 e 2008, respectivamente. 

A Figura 27 mostra com detalhes que a direção preferencial dos ventos 
principalmente na área de influência direta – AID e na área diretamente afetada - ADA, 
NÃO está impactando nenhuma comunidade próxima do futuro ATERRO. O centro urbano 
mais próximo é CUITEGI distante em torno de 8km. 
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Figura 27 - Direção dos ventos na AID e ADA 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
Tabela 2 - Direção predominante do vento por mês dos anos de 2007 a 2017 na estação 

considerada 

Ano 
Mês 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

2007 SE SE SE SE SE E E E E E SE SE 

2008 SE SE SE SE S S S S S S S SE 

2009 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

2010 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

2011 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

2012 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

2013 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE E 

2014 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

2015 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

2016 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

2017 SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

Fonte: BDMEP - Instituto Nacional de Meteorologia 
 
 Assim, podemos concluir que na região a variação do vento está sempre entre Sul e 
Leste, predominado a direção Sudeste. A Tabela 3 apresenta a distribuição da velocidade 
média dos ventos ao logo dos onze anos analisados. 
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Tabela 3 - Velocidade média do vento por mês de 2007 a 2017 em metros por segundo na 
estação considerada 

Ano 
Mês 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 
2007 1,0 1,0 0,6 1,8 0,7 0,7 0,9 1,0 1,2 2,0 2,5 1,8 
2008 2,3 2,1 1,8 1,8 2,4 2,7 2,8 2,5 3,2 4,2 2,7 2,0 
2009 2,7 2,5 2,3 1,7 2,1 2,2 2,5 2,3 2,4 2,4 2,8 2,1 
2010 2,3 2,6 2,5 2,2 2,6 2,3 2,3 2,4 3,1 2,5 3,0 2,4 
2011 2,1 2,6 2,6 2,2 1,9 3,1 3,7 3,4 3,1 2,9 2,7 2,9 
2012 2,3 2,4 3,1 3,6 3,1 2,7 3,1 3,6 4,2 4,0 3,1 3,5 
2013 2,9 3,6 3,2 3,0 3,0 2,9 3,6 4,1 4,2 4,0 3,9 3,1 
2014 3,6 3,2 3,3 2,9 3,0 3,7 4,1 4,2 4,2 4,1 3,6 3,9 
2015 3,7 3,6 3,2 2,8 3,9 3,7 3,6 4,1 4,1 4,2 3,3 3,3 
2016 2,0 3,1 3,6 3,8 3,3 3,8 4,6 4,5 5,0 4,8 4,3 4,0 
2017 3,9 4,2 3,6 3,9 3,7 4,0 5,0 4,0 5,0 4,7 4,0 3,7 
Média 2,6 2,8 2,7 2,7 2,7 2,9 3,3 3,3 3,6 3,7 3,3 3,0  

Fonte: BDMEP - Instituto Nacional de Meteorologia 
 
 Diante deste parâmetro, podemos destacar que a maior velocidade média detectada 
ao longo da série histórica foi de 5,0 mps, registrada em setembro de 2016 e 2017, como 
também no mês de julho deste mesmo ano. A menor média de velocidade registrada foi de 
0,6 mps, no mês de março de 2007. 
 Fazendo uma análise ao longo do ano, os meses de julho a dezembro apresentam as 
maiores médias de velocidade, sendo outubro o mês que apresenta ventos mais fortes com 
3,7 mps. Os meses de janeiro a maio registram ventos mais fracos, tendo janeiro aqueles de 
menor força com 2,6 mps. O gráfico da Figura 28 ilustra a variação da velocidade média dos 
ventos ao logo do ano. 
 
Figura 28 - Gráfico da velocidade média do vento por mês no período de 2007 a 2017 em 

metros por segundo na estação considerada 

 
Fonte: BDMEP – Instit1uto Nacional de Meteorologia 

 

 Geologia 
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 Caracterização geológica do estado da Paraíba 
 

O Estado da Paraíba tem aproximadamente 89% de sua área estabelecida sobre 
rochas précambrianas, sendo complementado por bacias sedimentares fanerozóicas, rochas 
vulcânicas cretáceas, coberturas plataformais paleógenas/neógenas e formações superficiais 
quaternárias. 

Na área pré-cambriana encontram-se exposições da denominada Província 
Borborema, um cinturão orogenético de idade meso a neoproterozóica. Estudos 
geocronológicos, conduzidos por diversos pesquisadores e os padrões aeromagnéticos 
levantados, permitiram a divisão da área pré-cambriana, de reconhecida complexidade 
estratigráfica, em compartimentos tectonoestratigráficos, que são segmentos crustais 
limitados por falhas ou zonas de cisalhamento, com estratigrafia e evolução tectônica 
definidas, específicas e distintas. São os terrenos précambrianos, por sua vez, divididos em 
domínios, sendo eles: 
 

• Externo; 

• Transversal; 

• Rio Grande do Norte; 

• Cearense e; 

• Médio Coreaú,  

 
 Separados entre si por lineamentos crustais brasilianos, que podem ou não 
representar suturas. No Estado da Paraíba são identificadas representações dos domínios 
Cearense, Rio Grande do Norte e Transversal, reunidos ou subdivididos em superterrenos e 
subprovíncias, respectivamente. 

O domínio Cearense tem uma área bastante restrita no estado de exposição, sendo 
representado pelo prolongamento da faixa de dobramentos Orós-Jaguaribe FOJ), 
maiormente exposta no vizinho Estado do Ceará. O limite dessa faixa é a falha denominada 
de Porto Alegre, que passa no extremo noroeste do Estado. O domínio do Rio Grande do 
Norte compreende uma faixa plataformal a turbidítica, de idade neoproterozóica, a faixa 
Seridó (FSE), e as rochas do embasamento, constituintes dos terrenos Rio Piranhas (TRP), 
Granjeiro (TGJ) e São José do Campestre (TJC), de idades arqueanas/paleoproterozòicas.  

Sobre este último terreno repousa uma representação da faixa Seridó, localmente 
denominada de Faixa Curimataú. O limite meridional do domínio rio Grande do Norte é a 
falha principal da Zona de Cizalhamento Patos ou, simplesmente, Lineamento Patos, a partir 
do qual se desenvolve, para o sul o chamado Domínio Transversal. Este domínio abrange, 
de oeste para leste, os seguintes compartimentos geotectônicos: a Faixa Piancó-Alto Brígida 
(FPB) e os terrenos Alto Pajeú (TAP), Alto Moxotó (TAM) e Rio Capibaribe (TRC). (Figura 
29). 
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 Estes compartimentos são limitados por acidentes de tectônica rígida de natureza 
cizalhante e/ou contracional identificadas como Linha sienitóide, Nappe de Serra de Jabitacá 
e Zona de Cizalhamento Cruzeiro do Nordeste. O empreendimento encontra-se 
geologicamente em terrenos do Alto Pajeú (TAP).  
 

Figura 29 - Padrões aeromagnéticos do subsolo paraibano e compartimentação tectono-
estratigráfica da Paraíba - Mapa dos Limite dos Terrenos 

 
Fonte: CPRM 2002. 

 
 Geologia Regional - AII 

 

 A Geologia Regional, ou seja, da Área de Influência Indireta – AII (bacia 
hidrográfica do rio Mamanguape) do futuro Aterro Sanitário no município de 

Guarabira/PB caracteriza-se pela ocorrência de rochas proterozóicas da província 
Borborema e rochas cenozóicas do quaternário, conforme a Figura 30. 
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Figura 30 - Áreas de Influência Indireta – AII 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 Estratigrafia da Área de Influência Indireta – AII 
 
 Descreveremos a seguir as características geológicas da AII do empreendimento da 
formação mais antiga para formação mais recente.  
 

• Ortognaisse Granodiorítico-Granítico – Apy 

 

 São rochas do Arqueano Paleoproterozóico formadas por Ortognaisses de composição 
granodiorítico-granítico, eventualmente tonalítica com níveis de rochas metamórficas. 

 

• Complexo Sertania – Pst 

 
 São rochas de idade Paleoproterozóica formada por muscovita- biotita gnaisse, 
biotita gnaisse com granada e/ou sillimanita, calcáreo cristalino (ca), rochas  calcissilicáticas, 
quartzito e raras metavulcânicas básicas. 
 

• Complexo São Caetano – MP3sc  
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 As rochas do Complexo São Caetano são do Mesoproterozóico formada por 
muscovita-biotita gnaisse às vezes observa-se a presença de granadas, biotita gnaisse, 
muscovita xisto, incluindo calcáreo cristalino, quartzito, e metavulcanoclástica.(Figura 31) 
 
Figura 31 - Rochas do Complexo São Caetano – próximo do sangradouro do Açude Araçagi. 

  
Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018 

 

• Suíte Granítica Calcialcalina – Ny1a 

 

 As rochas da Suíte Granítica Calcialcalina são idades do Neoproterozóico formada por 

granito e granodiorito grossos a porfiríticos associados a diorito e a fases intermediárias de 
mistura. (Figura 32). 
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Figura 32 - Suíte Granítica Calcialcalina – granitos porfitíticos grosseiros observam-se a 
presença de veios de quartzo e felspatos. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018 

 

• Grupo Barreiras – ENb 

 
 Grupo barreiras de idade cenozóica composta por areias argilosas ou argilo arenosas, 
geralmente com níveis conglomeráticos na base da formação, encontra-se a leste do estado 
da Paraíba e na AII a partir do município de Mamanguape.    

 

• Coberturas Eluvio-coluviais – Qe 

 

As Coberturas Eluvio-coluviais Cenozóico formada por solos com composição areno 

argilosa e também encontram-se a leste do estado da Paraíba e na AII a partir do município 

de Mamanguape. 

 

• Aluviões do rio Mamanguape - Qa 

 

Os aluviões do rio Mamanguape são depósitos de areais encontrados na calha do rio 

Mamanguape.Figura 33. 
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Figura 33 - Aluvião do rio Mamanguape 

 
Coordenadas: 239317 E / 9234873 E 

Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018 
 

 AID e ADA 
 

 Para elaboração e descrição da geologia local (Área de Influência Direta – AID e 

ADA) foram realizadas duas etapas distintas citadas abaixo: 
 

• Em uma primeira etapa, foi realizada etapa de campo “in loco” para reconhecimento 
da geologia regional e local, coleta de dados, georreferenciamento e registro 
fotográfico. 

• Em uma segunda etapa, estas informações foram tratadas e interpretadas em 
escritório, tendo como embasamento uma revisão da literatura existente com o 
objetivo de fundamentar e identificar a distribuição das características geológicas das 
principais unidades litoestratigráficas presentes na região. 

  
 Paralelamente, buscou-se a coleta de dados geológicos sob a forma de mapas (em 
escalas compatíveis), além de informações geológicas pontuais disponibilizadas através de 
consulta ao banco de dados da CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – 
Serviço Geológico do Brasil) e DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral).  
 A CPRM e o DNPM permite ao usuário o acesso a informações coletadas desde a sua 
criação em todo território nacional acerca de afloramentos geológicos, análises geoquímicas, 
ocorrências minerais e hidrogeologia da região do empreendimento.  
 Os pontos visitados durante o levantamento de campo, alguns já previamente 
definidos na planta base, foram registrados através de um GPSmap 60CSx – Marca Garmin 
de navegação (12 canais) previamente configurado para demonstrar os limites da área de 
estudo.  
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 Estratigrafia da AID e ADA 

 
 Conforme os levantamentos de campo na região do empreendimento foram 

identificadas na Área de Influência Direta – AID e na Área Diretamente Afetada - ADA 
do Projeto de Implantação do Aterro Sanitário de Guarabira  / PB, a presença de 02 (duas) 
formações geológicas, descreveremos a seguir da mais antiga para mais recente em idade 
geológica.Figura 34.  
 

Figura 34 - Geologia da ÁID e ADA  do Aterro Sanitário / Guarabira / PB 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

• Complexo São Caetano – MP3sc  

 
 As rochas do Complexo São Caetano são do Mesoproterozóico formada por 
muscovita-biotita gnaisse às vezes observa-se a presença de granadas, biotita gnaisse, 
muscovita xisto, incluindo calcáreo cristalino, quartzito, e metavulcanoclástica. Encontra-se 
no setor oeste do empreendimento, obeva-se na foto solo de origem do complexo São 
Caetano. Importante salientar que na ADA a presença de afloramentos são praticamente 
inexistente. Conforme Figura 35. 
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Figura 35 - Solo de origem das rochas do Complexo São Caetano 

 
Coordenadas: 228642 E / 9233976 N 

Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018 
 

• Suíte Granítica Calcialcalina – Ny1a 

 

 As rochas da Suíte Granítica Calcialcalina são idades do Neoproterozóico formada por 

granito e granodiorito grossos a porfiríticos associados a diorito. Formação predominante 
na área do empreendimento encontra-se no setor leste do empreendimento e salientamos 
que a presença de afloramentos na ADA é praticamente inexistente. (Figura 36). 
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Figura 36 - Suíte Granítica Calcialcalina – granitos porfitíticos grosseiros observam-se a 
presença de veios de quartzo e felspatos 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018 

 
 Foram realizadas 05 (cinco) sondagens geotécnicas SPT para determinação do nível 
do lençol freático e a taxa de permeabilidade do terreno. Informamos que não foi encontrado 
o nível da água (lençol freático) nas sondagens executadas. Encontram-se nos anexos as 
fichas com todas as informações técnicas e geológicas das sondagens. Segue abaixo o Quadro 
1 com a localização das sondagens geotécnicas na área do empreendimento. 

 
Quadro 1 - Localização das sondagens na área do empreendimento 

Sondagem 
Coordenadas (UTM) 

Norte Este 

S – 1  9234120 228419 

S – 2 9233999 228718 

S – 3  9233909 228784 

S – 4  9234090 228671 

S – 5  9233946 228345 
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Figura 37 - Localização das sondagens na Área Diretamente Afetada - ADA 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Geomorfologia 

 
 A Geomorfologia é a ciência na qual as formas do relevo constituem o principal 

objeto de estudo. De acordo com Suguio (1998), é o “ramo das Geociências que, baseado na 

forma do terreno e nos aspectos geológicos, estuda os processos e produtos envolvidos no 

desenvolvimento de um relevo”.  
 Dessa forma, a geomorfologia é um instrumento do meio físico utilizado e inserido 
na execução de diversas categorias setoriais, principalmente para o planejamento e 
elaboração de projetos na área de aterros sanitários.  
 De acordo com a compartimentaçào topográfica do município de Guarabira, o 

mesmo está inserido na unidade geoambiental da Depressão Sertaneja, que representa a 
paisagem típica do semi-árido nordestino, caracterizada por uma superfície de pediplanação 
bastante monótona, relevo predominantemente suave-ondulado, cortada por vales estreitos, 
com vertentes dissecadas. (Figura 38) 
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Figura 38 - Superfície de colinas amplas e suaves - ADA 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Elevações residuais, cristas e/ou outeiros pontuam a linha do horizonte. Esses relevos 
isolados testemunham os ciclos intensos de erosão que atingiram grande parte do sertão 
nordestino (CPRM, 2005).(Figura 39 e Figura 40) 
 

Figura 39 - Relevo da ADA e AID - relevo predominantemente plano e suave-ondulado, 
cortada por vales estreitos, com vertentes dissecadas. 

 
Coordenadas: 228821 E / 9233990 N 

Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018 
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Figura 40 - Relevo da AII – Elevações residuais, cristas e/ou outeiros pontuam a linha do 
horizonte. Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos de erosão que atingiram 

grande parte do sertão nordestino. 

 
Coordenadas: 235500 E / 9232759 N 

Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018 
 
 Conforme o Manual de Controle Ambiental - SUDEMA (2013) que determina os 
seguintes intervalos de declividade, conforme o Quadro 2. 
 

Quadro 2 - Faixas de declividade SUDEMA (2013) 

Faixas de Declividade 
Intervalo 

(%) 

Plano 0 – 5 

Suave – Ondulado 5 – 10 

Ondulado 10 – 15 

Muito Ondulado 15 – 25 

Forte Ondulado 25 – 47 

Áreas de Uso Restrito 47 – 100 

Áreas de Preservação Permanente maior que 100 

 
 Realizando uma interpretação do tipo de relevo no município de Guarabira pode ser 
divido em três tipos de relevo predominante: 
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 A porção nordeste é marcada por um relevo forte-ondulado a montanhoso, 

contendo classes de declividades como 20 a 40% e 45 a 75% e altitude variando 

de 150 a 360 metros.  

 

 A região central consiste numa área de transição com relevo ondulado (8 a 20%) 

a suave-ondulado (3 a 8%), as altitudes de 70 a 200 m, onde ainda se encontra 

alguns morros e colinas.  

 

 A região sul se dispõe em relevo suave ondulado de 3 a 8% e plano 0 a 3%, cuja 

as altitudes não ultrapassam os 100 metros (ARRUDA, 2008). 

 
 Para a região do empreendimento geomorfologicamente para a área diretamente 
afetada – ADA tem sob a ótica da variação altimétrica que as elevações encontradas estão 
entre 95 a 115 metros. A Figura 41 apresenta a geomorfologia da área de estudo. 
 

Figura 41 - Hipsométrico da Área Diretamente Afetada – ADA 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Com relação a declividade encontrada na Área Diretamente Afetada - ADA, 
verificou-se que em torno dos 24,65 hectares, que totaliza a área, 85%, ou seja, 20,95 hectares 
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estão classificados com relevo plano, enquanto os outros 15% restantes possuem relevo 
suave-ondulado, contemplando uma área aproximada de 3,70 ha. 
 

 Solos 
 

Para dar embasamento à classificação e à distinção dos solos presentes nas áreas de 
influências do empreendimento, foram realizados, primeiramente, trabalhos de campo 
(sondagens e construção trincheiras). A Figura 42 mostra a execução do furo de sondagem 
e de ensaio de permeabilidade no platô sustentável onde será implantado a base da célula de 
resíduos.  

Posteriormente, foram levantados dados pedológicos já existentes para a região, do 
tipo estudos exploratórios-reconhecimentos, realizados e conduzidos pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Solos (2001).  
 

Figura 42 - Execução de Sondagens SPT (ADA) – Aterro Guarabira / PB 

 
Coordenadas UTM: 228784 E/ 9233909 N. 
Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro de 2018. 

 
 Em seguida, já em campo, procedeu-se a análise de trincheiras e perfis de solo 
expostos no local para a avaliação da origem, cor, espessura, mineralogia, composição 
textural, homogeneidade e rocha mãe. Foi reconhecido 01 (um) tipo de solo na área de 
estudo - AID, definido como Podzólico Vermelho Amarelo, segundo o Mapa da Agencia 
Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA. (Figura 43 e Figura 44) 
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Figura 43 - Detalhe da região do empreendimento - ADA 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

Figura 44 - Mapa de Solos do Estado da Paraíba 

 
Fonte: AESA – Governo do Estado da Paraíba 
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 Susceptibilidade à erosão 

 

Em geral, o município de Guarabira assenta-se sobre solo do tipo Podzólico 

Vermelho Amarelo. Esta classe compreende solos com horizonte B textural, não 
hidromórficos e com argila de atividade baixa. Apresentam-se com média a alta saturação 
de bases (V%), baixa saturação com alumínio, menor acidez, bem como conteúdo 
mineralógico que encerra, comumente, quantidade significativa de minerais primários 
facilmente decomponíveis, os quais constituem fontes de nutrientes para as plantas. São, por 
conseguinte, solos de média a alta fertilidade natural. (Figura 45) 
 São moderadamente ou bem drenados, excetuando-se os solos rasos ou com 
plinthite, que apresentam drenagem moderada/imperfeita. São moderadamente ácidos a 
ácidos, raramente neutros, ou mesmo alcalinos, como nota-se em alguns perfís de solos 
rasos. 
 
Figura 45 - Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico (PE) (ADA) – Aterro Guarabira / PB 

 
Coordenadas UTM: 228784 E/ 9233909 N). 
Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro de 2018. 

 
 Em algumas dessas áreas estes solos apresentam, também, limitações à mecanização, 
pela pedregosidade existente na superfície e, mesmo, dentro do horizonte A. Possuem média 
e alta fertilidade natural, prestando-se para culturas de ciclo ou adaptadas às condições de 
pouca umidade. 
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 Ocorrem sob relevo plano e suave ondulado e vegetação de caatingas hipo e 
hiperxerófila e transição floresta/caatinga.O relevo varia de plano a montanhoso. Quanto ao 
clima predominam os tipos Aw' de Köppen e os bioclimas 4bTh, 4aTh e 4cTh de Gaussen, 
com precipitações pluviométricas médias anuais entre 800 e 1500mm.  
 O mapeamento dos solos constituintes da área de estudo do empreendimento foi 
realizado com base na premissa de que os mesmos podem ser submetidos a uma 
individualização, em função da forma de relevo a qual ele está relacionado. Assim, é possível 
traçar áreas que apresentam características internas homogêneas e distintas das áreas 
adjacentes (VEDOVELLO, 1993). 

As informações sobre os solos da área de estudo foram obtidas por meio da execução 
de sondagens de simples reconhecimento dos solos (NBR 6484). 
 

 Sondagens  
 

 Na área onde será implantado o empreendimento foram realizados 05 (cinco) furos 
de sondagem, do SP-01 ao SP-05, observando o que determina a Norma Brasileira NBR 6484. 
(Figura 46). 

Figura 46 - Localização das 05 (cinco) sondagens na ADA. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 A sondagem à percussão teve como objetivo a determinação da espessura, descrição 
geotécnica e a taxa de resistência das camadas de solos existentes no local, de forma a 
fornecer subsídios para o projeto. 
 A sondagem foi iniciada com a utilização de um trado concha com Ø de 3” até a 
profundidade de um metro, onde foi executado o primeiro ensaio de resistência à 
penetração, SPT “StandartPenetration Test”. Nas operações subseqüentes de perfuração, foi 
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empregado o sistema de avanço por circulação de água, com ensaios de penetração SPT de 
metro em metro e feita coleta de amostra dos materiais ensaiados, para a caracterização nos 
perfis geotécnicos. 
 A determinação do índice de resistência à penetração NSPT, consiste na cravação de 
um amostrador padrão tipo Raymond Terzaghi de diâmetro externo igual a 50,8 mm e 
diâmetro interno igual a 35 mm, por meio de golpes provocados pela queda livre de um 
martelo com massa de 65 Kg caindo de uma altura igual a 75 cm.  
 O número de golpes necessários para a cravação dos últimos 30 cm do amostrador 
fornece uma indicação da capacidade de suporte e consistência dos horizontes a serem 
investigados, valores estes que serão de grande utilidade para o projeto do empreendimento. 

 Foram executados 05 (cinco) furos de sondagem terrestre a percussão com as 
profundidades a seguir relacionadas, compreendendo 14,00 (quatorze) metros lineares de 

perfuração. ( 
Quadro 3) 

 
Quadro 3 - Sondagens à percussão 

FURO DE SONDAGEM 
PROFUNDIDADE 

(m) 
N.A APÓS 
24 Horas 

Coordenadas 
(UTM) 

STP 01 3,50 Seco 228419 9234120 
STP 02 2,80 Seco 228718 9233999 
STP 03 3,00 Seco 228784 9233909 
STP 04 2,20 Seco 228671 9234090 
STP 05 2,20 Seco 228345 9233946 

Fonte: ECOSAM, 2018 
 
 Observa-se que nenhum dos 05(cinco) furos de sondagens atingiu o Nível d’água, e 
como as profundidades todas são superiores a 1,5 m de solo saturado, observa-se que o local 
do empreendimento, atende integralmente a Legislação sobre o tema, tendo, portanto, a 
recomendação geotécnica de implantação do empreendimento. 
 Para a região do futuro aterro de Guarabira na ADA tem sob a ótica da variação 
altimétrica que as elevações encontradas estão entre 95 a 115 metros. A Figura 47 apresenta 
a geomorfologia da área de estudo. 
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Figura 47 - Hipsométrico da Área Diretamente Afetada – ADA 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Com relação a declividade encontrada na Área Diretamente Afetada - ADA, 
verificou-se que em torno dos 24,65 hectares, que totaliza a área, 85%, ou seja, 20,95 hectares 
estão classificados com relevo plano, enquanto os outros 15% restantes pssuem relevo suave-
ondulado, contemplando uma área aproximada de 3,70 ha. 
 Concluimos que de posse dos estudos pedológicos e geomorfológicos referidos 
acima, pode-se inferir que o solo local onde vai se implantar o empreendimento, NÃO 
apresenta susceptibilidade à erosão. 
 

 Recursos Hídricos 
 
 O Mapa de Recursos Hídricos foi criado com base no Mapeamento do Sistema 
Hidrográfico e Divisão de Bacias Hidrográficas do Estado da Paraíba, realizado pela Agência 
Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA.  
 A bacia hidrográfica é a região compreendida por um território e por diversos cursos 
d’água. Da chuva que cai no interior da bacia, parte escoa pela superfície (rios) e parte se 
infiltra no solo. Deste modo, os recursos hídricos são as águas superficiais ou subterrâneas 
disponíveis para qualquer tipo de uso de região ou bacia (ANA, 2011). 
 

 Águas superficiais 
 
 A Área de Influência Indireta – AII do empreendimento está inserida, na bacia 
hidrográfica do rio Mamanguape (Figura 48). Segundo o Plano Estadual de Recursos 
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Hídricos (PERH, 2006), essa bacia abrange 30 municípios e ocupa uma área de 3.522,69 km². 
Seus principais tributários são: os rios Mamanguape, Guarabira e Araçagi, além dos riachos 
Tananduva, Barreiro, Mumbuca e Taboca. Os principais corpos de acumulação são os 
açudes: Tauá, com capacidade de 8.573.500 m³, e o Cipoal. Todos os cursos d’água têm 
regime de escoamento intermitente e o padrão de drenagem é o dendrítico, ou seja, regime 
hidrográfico fluvial caracterizado por uma grande quantidade de afluentes e subafluentes, 
comum em planícies localizadas em regiões de clima tropical, com chuvas abundantes 
(CPRM, 2005). 
 A bacia está inserida nas mesorregiões da Zona da Mata e do Agreste paraibano e, de 
acordo com o IBGE (2007), a população residente estimada para aquele ano foi de 457.905 
habitantes. Atualmente, o desmatamento da mata ciliar tem contribuído para o alargamento 
e assoreamento do rio, que se transforma num extenso areal em alguns pontos, em épocas 
de seca (STACHETTI, 2008). 
 

Figura 48 - Bacia Hidrográfica do rio Mamanguape – AII 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Analisando os corpos hídricos da Área de Influência Direta – AID (Bacia 
Hidrográfica do riacho Tabocas), observou-se na Figura 48 uma rede de drenagem visível, 
por imagem de satélite, onde se observam 23 (vinte e três) pequenos barreiros ou cacimbas, 
que são os responsáveis pela manutenção hídrica nos períodos de estiagem das atividades 
agropecuárias praticadas na área, assim como pelo abastecimento da população local. 
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Figura 49 - Bacia Hidrográfica do riacho Tabocas - AID 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Dentro da Área Diretamente Afetada - ADA observou-se inicialmente, a presença de 
02 (dois) pequenos barreiros insignificantes, que atualmente em outubro de 2018, 
encontram-se quase que totalmente secos.Na Área Diretamente Afetada - ADA, ou seja, na 

área do empreendimento NÃO possui nenhum recurso hídrico superficial de importância, 
apenas pequenas drenagens superficiais, afluente do riacho Tabocas, intermitentes, que 
secam após qualquer chuva, durante o período chuvoso. (Figura 50) 
 

Figura 50 - ADA e Riacho Tabocas 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 
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 Os principais recursos hídricos superficiais na Área de Influência Direta – AID são: 
o riacho Tabocas, o mesmo é afluente do rio Mamanguape e pequenos barreiros ao longo 
das drenagens, que servem para o consumo animal. (Figura 51). 

 E na Área de Influência Indireta – AII, do projeto, os principais recursos hídricos 
superficiais são: rio Mamanguape e o Açude Araçagi. 
 Foram coletadas águas dos barreiros (Figura 51)na AID e do Açude Araçagi na AII, 
em outubro de 2018, coletadas pela Equipe da CMA - Laboratório da SUDEMA, para 
análises físico química e microbacteriológicas. Os resultados das análises encontram-se nos 
anexos. 
 

Figura 51 - Pequenos barreiros para o consumo animal. 

 
Coordenadas : 230057 E / 9233900 N / 

Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018 
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Figura 52 - Coleta de água para análises AID – Aterro Sanitário Guarabira 

 
Coordenadas : 230057 E / 9233900 N / 

Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018 
 

Figura 53 - Recurso Hídrico Superficial - Rio Mamanguape 

 
Coordenadas: 239317 E / 9234873 E 

Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018 
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Figura 54 - Recurso Hídrico Superficial – Açude Araçagi AII – Aterro Sanitário Guarabira 

 
Coordenadas: 246019 E / 9241809 E 

Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018 
 

 Águas Subterrâneas - Hidrogeologia  
 

Caracterização Hidrogeológica Regional 
 
 As águas subterrâneas representam a fração de água que, após a precipitação, infiltra 
e ocupa os espaços vazios existentes tanto nos solos quanto nas rochas.  
 Desempenham papel fundamental na manutenção da umidade do solo e na 
perenização de rios e nascentes. As águas subterrâneas armazenam-se em espaços vazios nos 
materiais geológicos (solos e rochas), caracterizados por espaços intergranulares, por espaços 
abertos pelo fraturamento ou fissuramento das rochas e por espaços gerados pela dissolução 
de minerais. Os aquíferos são reservatórios subterrâneos naturais onde a água se armazena 
e encontra-se disponível para ser extraída (MEIRA, 2014). 
 O conhecimento e a compreensão dos processos hidrogeológicos são fundamentais 
para fornecer bases científicas que auxiliem no gerenciamento das águas subterrâneas, 
incluindo a previsão de riscos de contaminação, caracterizando possíveis pontos de 
sobrexploração dos aquíferos e propondo medidas visando à eliminação ou mitigação dos 
impactos negativos em desenvolvimento (COSTA, 2009). 
 

Hidrogeologia Local – Guarabira / PB 

 

 A região do município de Guarabira, no que diz respeito às formações aquíferas, 
possui pouca oferta de água subterrânea, predominando em todo município o Sistema 
Cristalino, ou seja, rochas de idades do Mesoproterozóico e Neoproterozóico, composta 
geralmente por granitos, gnaisses e migmatitos. (AESA, 2003).(Figura 55). 
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Figura 55 - Mapa geológico do município de Guarabira 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 As Rochas cristalinas em função da pequena permeabilidade primária que 
apresentam, são comumente descartadas com vistas à exploração de águas subterrâneas. 
Entretanto, fenômenos de tectonismo de distensão, que aconteceram nos vários períodos da 
evolução geológica porque passaram esses terrenos, originou e reativou o sistema de falhas 
(BERALDO & DORALDO, 2008). 
 Mesmo estando sob um embasamento cristalino, segundo dados da CPRM (2005), o 
município de Guarabira possuía, até a presente data, 146 pontos d’água, sendo todos poços 
tubulares.  
 Quanto ao tipo de abastecimento a que se destina a água, os pontos cadastrados foram 
classificados em: comunitários, quando atendem a várias famílias, e particulares, quando 
atendem apenas ao seu proprietário. O gráfico da Figura 56, mostra que 11 pontos d’água 
destinam-se ao atendimento comunitário, 04 ao atendimento particular e 131 pontos não 
tiveram a finalidade do abastecimento definida. 
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Figura 56 - Finalidade do abastecimento dos poços em Guarabira 

 
Fonte: CPRM, 2005 

 
 Em relação ao uso da água, 15% dos pontos cadastrados são destinados ao uso 
doméstico primário (água de consumo humano para beber), 46% são utilizados para o uso 
doméstico secundário (água de consumo humano para uso geral), 02% para agricultura, 18% 
para outros usos e 19% para dessedentação animal (CPRM, 2005). A Figura 57, traz um 
gráfico que retrata as condições dos poços, observando que 66% sequer está em operação. 
 

Figura 57 - Condição dos poços em Guarabira 

 
Fonte: CPRM, 2005 

 
 Na área de influência direta - AID do empreendimento foram identificados 02 (dois) 
poços tubulares, em que seus principais usos eram dessedentação animal e uso doméstico 
para atividades secundárias. 
 Foram coletadas águas dos 02 poços tubulares. Esses poços serão monitorados após 
o início da operação do empreendimento. 
 É importante destacar que além dos níveis estáticos dos poços tubulares profundos 
encontrados na região foram também realizadas 05(cinco) furos de sondagens e NENHUM 
dos mesmos atingiu o lençol freático, e como as profundidades todas são superiores a 1,5 m 
de solo saturado, dessa forma, observa-se que o local do empreendimento, atende 
integralmente a legislação pertinente com relação à implantação de aterros sanitários. 
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Portanto, é completamente viável a implantação do empreendimento na área estudada com 
relação à hidrogeologia da região. 
 

Figura 58 - Poço 1 

  
Fonte: ECOSAM, 2018 

Coordenadas: 228203 E / 9232624 N 
Localidade: Serrinha 

Profundidade: 52,00 metros 
NE: 10,00 metros 

 
Figura 59 - Poço 02 

  
Fonte: ECOSAM, 2018 

Coordenadas: 227430 E / 9236249 N 
Localidade: Contendas 

Profundidade: 60,00 metros 
NE: 12,00 metros 

 
 Análise de qualidade da água 
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2.1.5.3.1 Ensaios físico-químicos e bacteriológicos 
 

Figura 60 - Certificado de análise físico-química e bacteriológica 
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Figura 61 - Planilha de parâmetros de qualidade da água do Açude Araçagi 

 
 
2.1.5.3.2 Análise na ADA e AID 
 

Com relação a qualidade das água superficiais na região do empreendimento foram 
devidamente coletadas pela equipe da CMA (laboratório da Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente – SUDEMA), dos seguintes locais, mostrados em mapa, 
conforme Figura 62: 
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Figura 62 - Mapa de pontos para coleta e análise de águas 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
Conforme as análises físico químicas e bacteriológicas realizadas pela SUDEMA e 

analisadas pelos técnicos da SUDEMA, observa-se que alguns parâmetros estão em NÃO 
conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução do CONAMA 357/2005.   

O Resultado da análise laboratorial do reservatório superfical -barreiro da ADA 
podemos destacar que: sólidos dissolvidos totais (mg/L), oxigênio dissolvido (mg/L),  DBO 
(mg/L), dureza total (mg/L CaCO3), Cloretos (mg/L Cl), ferro dissolvido (mg/L) e o 
nitrogênio total (mg/L), todos esses parâmetros encontram-se em NÃO conformidade com 
a resolução CONAMA 357/2005 com relação ao limite estabelecido. 
 
2.1.5.3.3 Análise na AID 
 

O Resultado da análise laboratorial do barreiro da AID localizado no riacho Tabocas 
podemos destacar que: sólidos dissolvidos totais (mg/L), DQO (mg/L O2), dureza total (mg/L 
CaCO3), Cloretos (mg/L Cl), Coliformes termotolerantes (UFC/1000mL) e o nitrogênio total 
(mg/L), todos esses parâmetros encontram-se em NÃO conformidade com a resolução 
CONAMA 357/2005 com relação ao limite estabelecido. 

Com relação as análises do Açude Araçagi a SUDEMA sistematicamente coleta 
semestralmente amostras para análises físico química e bacteriológica e podemos salientar 
que conforme as análises em anexo desde o ano de 2016 a 2018, as mesmas encontram-se 
com qualificação entre boa a ótima. 

Assim, estas análises servem como nosso backgraund, ou seja, nos mostra que mesmo 
antes da implantação do empreendimento, estes corpos hidricos já se encontram fora dos 
padroes permitidos pela Legislacao Brasileira e estao poluidos. Serão monitorados após a 
implantação e durante toda a operação do empreendimento. 
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 Estudo de ruídos na área do empreendimento (ADA) e na AID – Meio Físico 

 

Ruídos 
 
 O Ruído é um som indesejado, normalmente cuja intensidade é medida em decibéis 
(dB). A escala de decibéis é logarítmica, de modo que um aumento do nível de som de três 
(03) decibéis representa um aumento da intensidade de ruído para o dobro. 
 Como um exemplo prático, uma conversa normal pode atingir cerca de 65 dB e o 
nível atingido por alguém que grita será de cerca de 80 dB. A diferença em dB e apenas de 15 
unidades, mas a pessoa que grita atinge uma intensidade 30 vezes maior. A bibliografia cita 
que a sensibilidade do ouvido humano em relação a diferentes frequências também varia, 
por isto, o volume ou intensidade do ruído são normalmente medidos em decibéis com 
ponderação A – dB (A). 
 Neste estudo foram definidos cinco (05) pontos de medições predefinidos, sendo um 
na ADA e dois na AID do empreendimento e dois na AII. Estas medições foram realizadas 
no dia 10/11 no período diurno e noturno. A Figura 63 mostra estes pontos de medição. 
 

Figura 63 - Área de medições do estudo 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 A apresentação da avaliação da condição atual dos níveis de pressão sonora (NPS) na 
AID do empreendimento, além de compor o diagnóstico ambiental, provê informações úteis 
às conclusões do prognóstico ambiental relacionados à temática. O diagnóstico se dá 
mediante obtenção de dados primários de níveis de ruído ambiente em pontos de medição 
e discussão interpretativa dos resultados, de maneira associada aos registros de medição (uso 
do solo no entorno e fontes sonoras atuantes) e aos padrões de qualidade aplicáveis.  
 Segundo Beranek (1971), na prática todo problema de ruído envolve um sistema 

composto de três elementos básicos: uma fonte, um meio de transmissão, e um receptor. 
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Antes que a solução para um problema sonoro complexo seja projetada, a fonte dominante 
do ruído deve ser conhecida, as características dos meios de transmissão significantes devem 
ser compreendidas e um critério (regulamentação) para o nível permissível do ruído 
considerado ou desejado naquela situação deve ser disponível.  
 

 Metodologia 
 

Requisitos metodológicos Legais  
 
 Na esfera federal, a única regulamentação aplicável a estabelecimentos ou unidades 
industriais (ruídos de fontes fixas) até o presente momento é a Resolução CONAMA nº 
001/1990, que dispõe sobre critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de 
quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de 
propaganda política.  
 Esta resolução recorre à NBR 10.151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas visando 
o conforto da comunidade, da ABNT, 2000, que estabelece metodologia de medição de 
ruídos para comparação com limites, ou Níveis de Critério de Avaliação (NCA), definidos 
para seis diferentes tipologias de áreas habitadas, os quais são apresentados através da Tabela 
4.  
 

Tabela 4 - NCA por tipologia de área constante na NBR 10.151:2000, em dB(A) 

Tipos de áreas 
NCA-dB(A) 

Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de 
escolas 

50 45 

Área mista, predominantemente residencial  55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: ABNT, 2000 
 
 Tendo isto em vista, observa-se que, para a avaliação de ruídos, há necessidade de 
adoção de critérios para definição da tipologia de área e padrões aplicáveis. Estes critérios 
estão associados à interpretação de leis de ordenamento territorial (zoneamento e/ou uso e 
ocupação do solo), quando existentes, à definição subjetiva mediante avaliação expedita do 
uso do solo efetivo no entorno, ou a uma mescla de ambos. Neste sentido, a própria avaliação 

in situ e descrição dos pontos de medição serve como ferramenta de subsídio a esta avaliação.  
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 Vale citar, porém, que no subitem 6.2.4 da NBR 10.151 consta que se o nível de ruído 

ambiente Lra medido for superior ao valor da tabela 36 apresentada para a área e o horário 

em questão, o NCA assume o valor do Lra.  
 Isto significa que um diagnóstico ambiental dos níveis de ruído ambiente serve não 
apenas para apresentar a magnitude dos níveis sonoros observados e fontes sonoras atuantes 
numa região, mas principalmente para verificar se a condição de nível de ruído ambiente, 

Lra, encontra-se em acordo com o NCA estabelecido para a tipologia de área em questão ou 
se há necessidade de se conduzir uma avaliação de impacto com um limite (NCA) maior, 

cujo valor é o do Lra efetivamente medido no local e horário considerados. 
 

Condições de medição 
 
 Para o diagnóstico ambiental de ruídos na área de influência do empreendimento em 

questão, foram conduzidas medições de níveis de ruído ambiente ou residual (Lra) nos 
períodos diurno (07:00 h às 22:00 h) e noturno (22:00 h às 07:00 h).  
 Por se tratar de uma medição de subsídio à avaliação do conforto acústico da 
comunidade, adotou-se uma amostragem que se julgou representativa para a caracterização 
da condição atual. Neste caso, a partir da exploração dos resultados de medições de 600 
segundos (10 minutos) de níveis de pressão sonora ponderados em “A” no circuito de 

resposta rápido (fast).  
 Tendo em vista que a norma NBR 10.151 (2000) se encontra atualmente em revisão 
por comissão específica na ABNT, registrou-se também, na ocasião das medições de níveis 
de pressão sonora, a condição de tempo, aqui descrita pelos parâmetros temperatura, 
umidade relativa do ar e velocidade de vento. A norma revisada deve trazer em seu corpo 
algumas restrições a respeito da condição de tempo durante a medição e, portanto, tal 
cuidado já foi adotado neste diagnóstico ambiental. 
 No monitoramento de níveis de ruído ambiente foram utilizados, então, os 
equipamentos listados a seguir: 

• Medidor Integrador de Nível Sonoro (MINS) Classe 2 da empresa AKROM – KR 
853 (nº de série 01607581), conforme com as normas IEC 61672-1/2002 Classe 2, 
ANSI S1.4-2/2004;  

• GPS de navegação; 
• Câmera fotográfica;  
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Figura 64 - Medidor Integrador de Nível Sonoro (MINS). AKROM KR853. 

 
Fonte: AKROM, 2018 

 

Cópia do certificado de calibração INMETRO, do medidor de nível sonoro e do calibrador 
acústico encontram-se abaixo.  
 

Pontos de Medição 
 
 Para o diagnóstico ambiental de ruídos e vibrações, foram adotados 5 (cinco) pontos 
de medição sendo um na ADA (Área Diretamente Afetada), duas na AID (Área de Influência 
Direta) e mais duas na AII (Área de Influência Indireta), de maneira mais específica, nas 
proximidades de propriedades particulares, sendo um dos pontos inserido no interior da 
área prevista para instalação do CTDR, visando a caracterização do nível de pressão sonora 
e a identificação das fontes predominantes de ruído existentes no entorno do local da 
implantação. 
 A definição quantitativa e locacional desta malha amostral levou em consideração o 
objetivo principal de obtenção de resultados junto a receptores potencialmente críticos, 
como residências, escolas e/ou unidades de saúde (postos/hospitais) para subsídio ao 
prognóstico e proposta de medidas/programas.  
 A Tabela 5 apresenta as coordenadas dos pontos de medição, cuja localização em 
relação à AID do projeto pode ser visualizada através da figura XX apresentada na sequência. 
Registros fotográficos dos monitoramentos nos pontos de medição, bem como maiores 
detalhes acerca das fontes sonoras atuantes constam nas fichas de medição.  As Figuras 65 a 
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74 mostram estes pontos de medições, sendo um ponto na ADA, dois pontos na AID e mais 
dois na AII. 
 

Figura 65 - Ponto de medição na ADA – Área Diretamente Afetada (Ponto 01) 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
Figura 66 - Ponto de medição na AID – Área de Reserva Legal (Ponto 02) 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 
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Figura 67 - Ponto de medição na AID – (Ponto 03) 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
Figura 68 - Ponto de medição na AID – (Ponto 03) 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 
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Figura 69 - Ponto de medição na AII – Comunidade Contendas – PB 073 - (Ponto 04) 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 
 

Figura 70 - Ponto de medição na AII – Comunidade Contendas – PB 073 - (Ponto 04) 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 
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Figura 71 - Ponto de medição na AII – (Ponto 05) - Guarabira 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
Figura 72 - Ponto de medição na AII – (Ponto 05) 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 
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Figura 73 - Ponto de medição na AII – Comunidade Contendas – (Ponto 04-Noturno) 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
Figura 74 - Ponto de medição na AII – Comunidade Contendas – (Ponto 04-Noturno) 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
Tabela 5 - Localização e classificação da tipologia de área dos pontos de medição de ruídos 
adotados. 

PONTO 

COORDENADAS UTM 

(SIRGAS 2000 - 25m) ZONEAMENTO 
Tipo de área 

(NBR 10.151:2000) 
E (m) S (m) 
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P01 228840,31 9233859,58 Zona Rural - ADA 
Área de sítios e 

fazendas 

P02 229074,73 9233334,91 Zona Rural – AID 
Área de sítios e 

fazendas 

P03 230288,32 9233580,87 Zona Rural - AID 
Área de sítios e 

fazendas 

P04 228514,88 9236007,76 Zona Rural - AII 
Área de sítios e 

fazendas 

P05 224879,63 9241680,40 Zona Urbana - AII 

Área mista, com 

vocação comercial e 
administrativa 

Fonte: ECOSAM, 2018 
 

Figura 75 - Mapa de ruídos - localização dos pontos de coleta 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

Indicadores  
 
 Os dados de campo coletados, bem como os registros dos resultados armazenados no 
MINS e/ou pós-processados através de Planilhas, apresentados neste relatório são:  
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• Data e horário de cada medição realizada;  
• Registro fotográfico e de informações de localização do ponto de medição;  
• Descrição e caracterização da origem dos níveis de ruído medidos, bem como das 

interferências transitórias durante a medição;  
• Valor do nível de ruído ambiente bruto, Lra bruto, medido, no local e horário 

considerados;  
• Valor do nível de ruído ambiente, Lra, aproximado ao valor inteiro mais próximo e 

comparado com o NCA aplicável.  
 

 Resultados e discussões  
 

 Os níveis de ruído ambiente (Lra) nos períodos diurno e noturno foram obtidos para 
os cinco pontos definidos nas proximidades de receptores potencialmente críticos e no 
interior da ADA, AID e AII do empreendimento. O resumo dos resultados alcançados é 
apresentado nas tabelas a seguir.  
 Com relação ao atendimento aos padrões existentes, de acordo com a classificação de 
topologia de área para cada ponto, os resultados apresentados na Figura 76 e 77.  As Tabelas 
de 06 a 14 mostram os estudos de ruídos por cada ponto medido. 
 Maiores informações a respeito das medições realizadas podem ser obtidas nas fichas 
de resultados, que contém as datas e horários dos monitoramentos, registros fotográficos dos 
pontos. 
 Foram realizadas medições no horário diurno e noturno, com medições realizadas 
no intervalo de 30 segundos, e nestas medições foi observada a média destas e apresentadas 
nas Figuras 76 e 77, por ponto de aferição. 
 

Figura 76 - Resumos das aferições diurnas, média por ponto. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 
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Figura 77 - Resumos das aferições noturnas, média por ponto. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
Tabela 6 - Medições realizadas no Ponto 01 (ADA), período noturno. 

TESTE DE RUÍDO       

ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA    

COMUNIDADE:    

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 22:30h – 22:35h (10/11/2018)    

PONTO 01: ADA    

           

           

           

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li. 08 Li 09 Li 10 

36,0 36,4 37,2 36,3 36,5 38,3 37,2 36,5 36,7 36,0 

Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 Li 17 Li 18 Li 19 Li 20 

36,4 37,4 36,3 37,1 36,0 36,1 36,7 36,5 37,1 37,7 

 
Tabela 7 - Medições realizadas no Ponto 02 (AID), período diurno. 

TESTE DE RUÍDO       

ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA    

COMUNIDADE:    

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 16:55h – 17:05h (10/11/2018)    

PONTO 02: AI (Residência-Estrada)    
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Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li. 08 Li 09 Li 10 

50,3 49,8 53,3 46,7 48,8 48,4 49,4 53,7 51,0 49,1 

Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 Li 17 Li 18 Li 19 Li 20 

48,1 51,8 50,3 48,3 51,8 47,8 55,1 50,9 58,7 63,3 

 
Tabela 8 - Medições realizadas no Ponto 02 (AID), período noturno. 

TESTE DE RUÍDO       

ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA    

COMUNIDADE:    

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 22:05h – 22:15h (10/11/2018)    

PONTO 02: AII (Residência-Estrada)    

           

           

           

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li. 08 Li 09 Li 10 

47,7 50,6 45,9 45,9 43,1 39,0 43,3 39,5 45,2 38,8 

Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 Li 17 Li 18 Li 19 Li 20 

44,0 38,3 44,2 48,9 54,7 57,5 50,1 44,2 42,2 54,7 

 
Tabela 9 - Medições realizadas no Ponto 03 (AID), período diurno. 

TESTE DE RUÍDO       

ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA    

COMUNIDADE:    

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 17:15h – 17:25h (10/11/2018)    

PONTO 03: AID (Pista)    

           

           

           

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li. 08 Li 09 Li 10 

53,2 51,8 91,2 95,3 52,2 62,4 58,2 80,8 89,3 75,1 

Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 Li 17 Li 18 Li 19 Li 20 

63,0 89,8 60,7 90,8 91,5 54,7 55,6 94,3 87,7 92,5 

 
Tabela 10 - Medições realizadas no Ponto 03 (AID), período noturno. 

TESTE DE RUÍDO       

ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA    

COMUNIDADE:    

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 21:40h – 21:50h (10/11/2018)    
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PONTO 03: AID (Pista)    

           

           

           

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li. 08 Li 09 Li 10 

59,7 82,5 47,7 49,5 38,7 38,1 37,5 36,9 37,7 49,3 

Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 Li 17 Li 18 Li 19 Li 20 

52,2 50,9 38,7 39,7 45,0 55,2 87,8 72,3 59,0 54,2 

 
Tabela 11 - Medições realizadas no Ponto 04 (AII), período diurno. 

TESTE DE RUÍDO       

ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA    

COMUNIDADE:    

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 17:40h – 17:50h (10/11/2018)    

PONTO 04: AII (Distrito de Contendas)    

           

           

           

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li. 08 Li 09 Li 10 

59,0 57,8 60,9 73,4 69,9 75,8 76,8 65,2 78,5 74,7 

Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 Li 17 Li 18 Li 19 Li 20 

75,5 57,8 78,8 57,1 68,4 77,8 73,7 63,4 75,3 80,1 

 
Tabela 12 - Medições realizadas no Ponto 04 (AII), período noturno. 

TESTE DE RUÍDO       

ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA    

COMUNIDADE:    

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 21:15h – 21:25h (10/11/2018)    

PONTO 04: AII (Distrito de Contendas)    

           

           

           

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li. 08 Li 09 Li 10 

62,4 55,6 51,4 55,2 53,4 53,1 50,7 79,9 66,3 61,5 

Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 Li 17 Li 18 Li 19 Li 20 

75,2 53,3 53,8 52,4 49,7 53,7 52,7 53,8 62,9 80,4 

 
Tabela 13 - Medições realizadas no Ponto 05 (AII), período diurno. 

TESTE DE RUÍDO       

ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA    
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COMUNIDADE:    

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 18:05h – 18:15h (10/11/2018)    

PONTO 05: Praça de Guarabira    

           

           

           

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li. 08 Li 09 Li 10 

81,8 79,4 75,5 69,5 73,4 72,9 73,2 69,0 76,6 76,4 

Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 Li 17 Li 18 Li 19 Li 20 

81,6 79,4 81,1 77,8 76,6 73,9 74,0 74,4 74,8 73,1 

 
Tabela 14 - Medições realizadas no Ponto 05 (AII), período noturno. 

TESTE DE RUÍDO       

ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA    

COMUNIDADE:    

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 20:50h – 21:00h (10/11/2018)    

PONTO 05: Praça de Guarabira    

           

           

           

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li. 08 Li 09 Li 10 

65,1 68,5 83,4 64,2 66,4 68,3 65,6 69,1 75,7 65,4 

Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 Li 17 Li 18 Li 19 Li 20 

77,8 65,3 66,1 67,5 68,3 65,3 73,8 82,2 73,4 75,9 

 

Especificações: Decibelímetro AKROM KR853 certificado INMETRO. 
 
 Possui Faixa de medição de 30 dB a 130 dB, realiza ponderações em frequência A e C 
e registro de máxima e mínima. Conta com a função Hold, microfone com atenuação de 
interferências mecânicas (correntes de ar) e está em conformidade com a IEC 61672-1/2002 
Classe 2, ANSI S1.4-2/2004.  

• Faixa Dinâmica: 30 dB ~ 130 dB. 
• Precisão: ± 1,5 dB 

• Resolução: 0,1 dB 

• Faixa de Frequência: 31,5 Hz ~ 8,5 kHz 

• Microfone: Eletreto de 1/2” 

• Temperatura de Operação: 0 a 50 ºC. 

• Precisão: Precisão é ± 0,1 (% leitura + número de dígitos) ou especificado de outra 

maneira, para 23 °C ± 5 °C e umidade relativa < 80%. 
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 De acordo com os resultados apresentados, praticamente todos os pontos registraram 
níveis de ruído superiores aos padrões existentes para a tipologia de área definida. A exceção 
do Ponto 05, com resultado de 42,3 dB(A), diurno, frente ao padrão de 60 dB(A) para áreas 
mistas, com vocação comercial e administrativa, e 42 dB(A), frente ao padrão de 55 dB(A), 
para aferições noturnas.   
 As principais fontes de ruídos observadas variaram de acordo com o uso do solo e 
entorno de cada ponto. No caso do Ponto 02, inserido junto de uma residência e com 
proximidade de rodovia, os principais ruídos destacados estiveram relacionados às 
atividades na residência e ao tráfego veicular na rodovia (PB - 073). De forma semelhante, o 
Ponto 03, que fica situado junto da rodovia (PB - 073), teve com fonte predominante de 
ruídos o intenso tráfego veicular, sobretudo de veículos pesados.  
 Como abordado anteriormente, o Ponto 01 foi monitorado para identificar os níveis 
de pressão sonora existentes no local da área prevista para implantação do CTDR de 
Guarabira – Aterro Sanitário de Guarabira, não possuindo proximidade com potenciais 
receptores críticos. Como esperado, o local não apresentou fontes significativas de ruído, 
sendo destacadas apenas as contribuições oriundas do farfalhar da vegetação, insetos 
noturnos e canto de pássaros. Apesar da ausência de ruídos significativos, o período noturno 
se apresentou acima do padrão de 35 dB(A) para áreas de sítios e fazendas. 
 Segundo as tipologias de áreas existentes na NBR 10.151:2000, a classe de áreas de 
sítios e fazendas, definida para quatro dos cinco pontos avaliados, é a que apresenta os limites 
mais restritivos, 40 e 35 dB(A) para os períodos diurno e noturno, respectivamente. Como 
verificado, a contribuição do ruído do tráfego veicular e até mesmo o ruído associado ao 
vento na vegetação e insetos noturnos foi suficiente para exceder o limite. Numa avaliação 
mais criteriosa, com base nas disposições do subitem 6.2.4 da NBR 10.151:2000, os níveis de 
ruído ambiente registrados poderiam, então, ser assumidos como o NCA nos locais e 
horários considerados. 
 Com isto, pode-se concluir que a área do empreendimento, já apresenta conforme 
medições nos cinco pontos de coleta de dados e observações padrões acima do permitido 
pela Legislação sobre o tema, gerando, portanto, antes da implantação impactos ao ambiente. 
 A Figura 78 mostra o certificado de calibração do decibelímetro. 
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Figura 78 – Certificado de calibração AKROM KR853 

 Fonte: AKROM, 2018 
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 Estudo de susceptibilidade à erosão do solo do ASG 

 
 Apresentação  

 
 Apresenta-se a seguir um estudo de susceptibilidade a erosão do solo, no sentido de 
através de elementos da geologia regional e local, da pedologia local e da estratigrafia da ADA 
e AID, das sondagens realizadas e das observações de campo indicar a susceptibilidade a 
erosão do solo da área de intervenção do empreendimento. 
 

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA E PEDOLÓGICA 
 
 A seguir serão apresentados os estudos geológicos e pedológicos da área do centro de 
tratamento e disposição de resíduos de Guarabira, compreendendo o espaço previsto para a 
ocupação do mesmo, o qual é limitado pelas coordenadas, totalizando uma área de 33,256 
hectares. A Figura 79 mostra a localização do empreendimento. 

  

Figura 79 - Localização da área de estudo geológico e pedológico. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 O acesso a área estudada é realizado, pela sua face leste e norte, por meio do ramal 
que ligara a PB 073 a área do empreendimento. Ao Sul é limitada por áreas rurais de sítios, a 
oeste e limitada por uma estrada vicinal que leva a uma comunidade rural, conhecida como 
serrinha de Alagoinha. E possível encontrar em todos estes limites, área bastante 
antropizadas marcadas por atividades agrícolas com cultivos de subsistência, sendo, 
portanto, uma área já consolidada.  
 A Figura 80 e a Figura 81 mostram a área onde será implantada o empreendimento. 



 
114 

Figura 80 - Local onde será implantado o empreendimento. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 

Figura 81 - Solo característico na área do empreendimento. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 
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 Geologia regional (AII) e pedologia (solos) 
 

 A Geologia Regional, ou seja, da Área de Influência Indireta – AII, mostra na  a 
bacia hidrográfica do rio Mamanguape a partir do encontro com o riacho Tabocas, do futuro 

Aterro Sanitário no município de Guarabira/PB caracteriza-se pela ocorrência de rochas 
proterozóicas da província Borborema e rochas cenozóicas do quaternário. 
 

Figura 82 - Áreas de Influência Indireta – AII 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

 

 Estratigrafia da Área de Influência Indireta – AII 
 
 Descreveremos a seguir as características geológicas da AII do empreendimento da 
formação mais antiga para formação mais recente.  
 

• Ortognaisse Granodiorítico-Granítico – Apy 

 

 São rochas do Arqueano Paleoproterozóico formadas por Ortognaisses de composição 
granodiorítico-granítico, eventualmente tonalítica com níveis de rochas metamórficas. 

 

• Complexo Sertania – Pst 
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 São rochas de idade Paleoproterozóica formada por muscovita- biotita gnaisse, 
biotita gnaisse com granada e/ou sillimanita, calcáreo cristalino (ca), rochas calcissilicáticas, 
quartzito e raras metavulcânicas básicas. 
 

• Complexo São Caetano – MP3sc  

 
 As rochas do Complexo São Caetano são do Mesoproterozóico formada por 
muscovita-biotita gnaisse às vezes observa-se a presença de granadas, biotita gnaisse, 
muscovita xisto, incluindo calcáreo cristalino, quartzito e metavulcanoclástica. A Figura 83 
mostram esta formação. 
 
Figura 83 - Rochas do Complexo São Caetano – próximo do sangradouro do Açude Araçagi 

  
Coordenadas: 246019 E / 9241809 N 

Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018 
 

• Suíte Granítica Calcialcalina – Ny1a 

 

 As rochas da Suíte Granítica Calcialcalina são idades do Neoproterozóico formada por 

granito e granodiorito grossos a porfiríticos associados a diorito e a fases intermediárias de 
mistura. A Figura 84 mostra esta formação. 
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Figura 84 - Suíte Granítica Calcialcalina – granitos porfitíticos grosseiros observam-se a 
presença de veios de quartzo e felspatos. 

 
Coordenadas: 238998 E / 9234347 N 

Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018  
 

 

• Grupo Barreiras – ENb 

 
 Grupo barreiras de idade cenozóica composta por areias argilosas ou argilo arenosas, 
geralmente com níveis conglomeráticos na base da formação, encontra-se a leste do estado 
da Paraíba e na AII a partir do município de Mamanguape.    

 

• Coberturas Eluvio-coluviais – Qe 

 
 As Coberturas Eluvio-coluviais Cenozóico formada por solos com composição areno 
argilosa e  também encontram-se a leste do estado da Paraíba e na AII a partir do município 
de Mamanguape. 
 

• Aluviões do rio Mamanguape - Qa 

 
 Os aluviões do rio Mamanguape são depósitos de areais encontrados na calha do rio 
Mamanguape. A Figura 85 mostra esta formação. 
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Figura 85 - Aluvião do rio Mamanguape 

 
Coordenadas: 239317 E / 9234873 E 

Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018  
 

 
 Geologia local - AID e ADA 

 

 Para elaboração e descrição da geologia local (Área de Influência Direta – AID e 

ADA) foram realizadas duas etapas distintas citadas abaixo:  A Figura 86 mostra esta 
geologia para a ADA e AID. 
 

• Em uma primeira etapa, foi realizada etapa de campo “in loco” para reconhecimento 

da geologia regional e local, coleta de dados, georreferenciamento e registro 

fotográfico.   

• Em uma segunda etapa, estas informações foram tratadas e interpretadas em 

escritório, tendo como embasamento uma revisão da literatura existente com o 

objetivo de fundamentar e identificar a distribuição das características geológicas 

das principais unidades litoestratigráficas presentes na região. 

 

 Paralelamente, buscou-se a coleta de dados geológicos sob a forma de mapas (em 
escalas compatíveis), além de informações geológicas pontuais disponibilizadas através de 
consulta ao banco de dados da CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – 
Serviço Geológico do Brasil) e DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral).  
 A CPRM e o DNPM permitem ao usuário o acesso a informações coletadas desde a 
sua criação em todo território nacional acerca de afloramentos geológicos, análises 
geoquímicas, ocorrências minerais e hidrogeologia da região do empreendimento.  
 Os pontos visitados durante o levantamento de campo, alguns já previamente 
definidos na planta base, foram registrados através de um GPSmap 60CSx – Marca Garmin 
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de navegação (12 canais) previamente configurado para demonstrar os limites da área de 
estudo.  
 

 Estratigrafia da AID e ADA 
 
 Conforme os levantamentos de campo na região do empreendimento foram 

identificados na Área de Influência Direta – AID e na Área Diretamente Afetada - ADA 
do Projeto de Implantação do Aterro Sanitário de Guarabira / PB, a presença de 02 (duas) 
formações geológicas, descreveremos a seguir da mais antiga para mais recente em idade 
geológica. A Figura 86 mostra esta estratigrafia. 
 

Figura 86 - Geologia da ÁID e ADA  do Aterro Sanitário / Guarabira / PB 

 
Fonte: CPRM, 2003. 

 

• Complexo São Caetano – MP3sc  

 
 As rochas do Complexo São Caetano são do Mesoproterozóico formada por 
muscovita-biotita gnaisse às vezes observa-se a presença de granadas, biotita gnaisse, 
muscovita xisto, incluindo calcáreo cristalino, quartzito e metavulcanoclástica. Encontra-se 
no setor oeste do empreendimento, observa-se na foto solo de origem do complexo São 
Caetano. Importante salientar que na ADA a presença de afloramentos são praticamente 
inexistentes. A Figura 87 mostra esta formação. 
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Figura 87 - Solo de origem das rochas do Complexo São Caetano. 

 
Coordenadas: 228642 E / 9233976 N 

 Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018  
 

 

• Suíte Granítica Calcialcalina – Ny1a 

 

As rochas da Suíte Granítica Calcialcalina são idades do Neoproterozóico formada por 

granito e granodiorito grossos a porfiríticos associados a diorito. Formação predominante 

na área do empreendimento encontra-se no setor leste do empreendimento e salientamos 

que a presença de afloramentos na ADA é praticamente inexistente. A Figura 88 mostra esta 

formação. 

 
Figura 88 - Suíte Granítica Calcialcalina – granitos porfitíticos grosseiros observam-se a 

presença de veios de quartzo e felspatos. 
Fonte: ECOSAM, 2018 
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Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018  

 
 Solos e susceptibilidade à erosão 

 
 Para dar embasamento à classificação e à distinção dos solos presentes nas áreas de 
influências do empreendimento, foram realizados, primeiramente, trabalhos de campo 
(sondagens e construção trincheiras). Posteriormente, foram levantados dados pedológicos 
já existentes para a região, do tipo estudos exploratórios-reconhecimentos, realizados e 
conduzidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Solos (2001).  
 Em seguida, já em campo, procedeu-se a análise de trincheiras e perfis de solo 
expostos no local para a avaliação da origem, cor, espessura, mineralogia, composição 
textural, homogeneidade e rocha mãe. Foi reconhecido 01 (um) tipo de solo na área de 
estudo - AID, definido como Podzólico Vermelho Amarelo, segundo o Mapa da Agencia 
Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA. Figura 89 e Figura 90 . 
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Figura 89 - Detalhe da região do empreendimento 

 
Fonte: AESA / Governo da Paraíba 

 
Figura 90 - Mapa de Solos do Estado da Paraíba 

 
Fonte: AESA – Governo do Estado da Paraíba 
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Podzólico Vermelho Amarelo  

 
 Observou-se na ADA e AID do empreendimento, no município de Guarabira, 
Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico (PE). Esta classe compreende solos com horizonte 
B textural, não hidromórficos e com argila de atividade baixa. Apresentam-se com média a 
alta saturação de bases (V%), baixa saturação com alumínio, menor acidez, bem como 
conteúdo mineralógico que encerra, comumente, quantidade significativa de minerais 
primários facilmente decomponíveis, os quais constituem fontes de nutrientes para as 

plantas. São, por conseguinte, solos de média a alta fertilidade natural. A Figura 91 e a Figura 
92 mostram a execução do furo de sondagem e de ensaio de permeabilidade no platô 
sustentável onde será implantado a base da célula de resíduos. 
 São moderadamente ou bem drenados, excetuando-se os solos rasos ou com 
plinthite, que apresentam drenagem moderada/imperfeita. São moderadamente ácidos a 
ácidos, raramente neutros, ou mesmo alcalinos, como nota-se em alguns perfís de solos 
rasos. 
 Em algumas dessas áreas estes solos apresentam, também, limitações à mecanização, 
pela pedregosidade existente na superfície e, mesmo, dentro do horizonte A. Possuem média 
e alta fertilidade natural, prestando-se para culturas de ciclo ou adaptadas às condições de 
pouca umidade. 
 

Figura 91 - Execução de Sondagens SPT (ADA) – Aterro Guarabira / PB 

 
Coordenadas UTM: 228784 E/ 9233909 N. 
Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018  
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Figura 92 - Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico (PE) (ADA) – Aterro Guarabira / PB 

 
Coordenadas UTM: 228784 E/ 9233909 N).  

Fonte: ECOSAM, 2018 - Outubro / 2018  
 
 O mapeamento dos solos constituintes da área de estudo do empreendimento foi 
realizado com base na premissa de que os mesmos podem ser submetidos a uma 
individualização, em função da forma de relevo a qual ele está relacionado. Assim, é possível 
traçar áreas que apresentam características internas homogêneas e distintas das áreas 
adjacentes (VEDOVELLO, 1993). 
 As informações sobre os solos da área de estudo foram obtidas por meio da execução 
de sondagens de simples reconhecimento dos solos (NBR 6484) e os mapas resultantes do 
estudo elaborados na escala 1:10.000.  
 Ao total, foram realizadas 05 sondagens, distribuídas por toda a área de trabalho 

(Figura 93), as quais tornaram possível traçar um perfil típico de solo até o limite de 
profundidade das sondagens.  
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Figura 93 - Locação das sondagens STP na área do empreendimento 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Esse perfil foi dividido em 3 camadas, que correspondem ao solo superficial, 
horizonte arenoso e horizonte areno-siltoso (Figura 94). 
 

Figura 94 - Perfil típico obtido para a área de estudo. 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 –  
 

 Relevo 
 
 Seguindo a metodologia citada, foi possível, com base na fotointerpretação de 
imagens de satélite e dados de declividade e curvatura do terreno, obter o mapa de unidades 
do relevo para a área do empreendimento (Figura 95). 
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Figura 95 - Mapa de Relevo com distribuição dos horizontes da área do empreendimento 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
Figura 96 - Mapa com classificação do solo por sondagem STP na área do ASG 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 
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 A partir dessa divisão, as sondagens foram analisadas em função das unidades nas 
quais encontravam-se localizadas. A partir das sondagens foi possível definir os horizontes 
de solo, bem como obter um parâmetro de resistência e os níveis do lençol freático. Os 
resultados estão apresentados na Tabela 15. 
 De uma forma geral, o horizonte de solo arenoso é o que se encontra representado 
em na maioria dos perfis de solo, principalmente com a cinza compacta. Os perfis de solo 
em regiões de cotas mais baixas apresentam o horizonte de solo superficial mais argiloso. 
 A principal unidade constituinte da área é a área plana (Área plana), a qual apresenta 
amplitudes variando em torno de 2m, mas com declividades na área de intervenção menores 
que 5 % e níveis freáticos alto, maiores que 18 metros, tornando-a dessa forma pouco 
susceptível aos processos erosivos. 
 As encostas côncavas e os fundos de vale são as unidades mais susceptíveis a erosão, 
principalmente devido as declividades e a baixa resistência dos solos que a constituem, no 
entanto elas não sofrerão intervenção física neste empreendimento.  
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Tabela 15 - Caracterização das unidades de relevo do ASG 

Simb. Descrição 
Amplitude 

de relevo 
Declividade 

Nível do lençol 

freático 

Perfil típico de solo Susceptibilidade 

a Erosão 
Textura Prof. Nspt (2p) 

Eca Encosta convexa alta 8 m < 10% > 20 m 

Argila Arenosa 
Cinza 

< 4 m 13/30 
Pouco 

susceptível Argila Argilosa 1 a 2 m 45/20 

Argila Arenosa 2 a 3,5 m 50/20 

Ecm Encosta convexa media 8 m < 10% > 20 m 

Argila arenosa 1 a 3 m 13/30 

Pouco 
susceptível 

Argila arenosa 
dura 

1 a 2 m 45/20 

Argila arenosa 
escura 

2 a 3 m 50/20 

Epl Área plana 5 m 5 a 10% < 20 m 

Argila dura 1 a 2,8 m 9/30 

Pouco 
susceptível 

Argila arenosa 
escura 

1 a 2 m 16/20 

Argila arenosa 
amarela 

2 a 2,8 m 46/30 

Fvc 
Fundo de vale com 

encosta côncava 
11 m 10 a 20% De 15 a 20 m 

Argila dura 
escura 

1 a 3 m 21/30 
Pouco 

susceptível Argila arenosa 
escura 

2 a 3 m 22/30 

Apm Área plana media < 10 m 3 a 8% > 20 m 

Argila arenosa 
amarela 

1 a 3 m 26/30 
Pouco 

susceptível Argila dura 
escura 

2 a 3 m 9/30 
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Acm Área côncava media 3 m < 5% > 20 m 

Argila 
compacta 

arenosa escura 
1 a 2 m 16/20 

Pouco 
susceptível 

Argila dura 
amarela 

2 a 3 m 46/20 

Acv Área côncava 10 m 5 a 10% > 20 m Argila Arenosa 1 a 3 m 12/30 
Pouco 

susceptível 

Aca Área côncava alta 20 m 5 a 10% > 20 m 

Argila dura 
escura 

1 a 3 m 12/30 Pouco 
susceptível 

Argila amarela  2 a 3 m     12/30 

Fonte: ECOSAM, 2018 
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 Sondagens 
 
 Na área onde será implantado o empreendimento foram realizados 05 (quatorze) furos de 
sondagem, do SP-01 ao SP-05, observando o que determina a Norma Brasileira NBR 6484.  
 A sondagem à percussão teve como objetivo a determinação da espessura, descrição geotécnica 
e a taxa de resistência das camadas de solos existentes no local, de forma a fornecer subsídios para o 
projeto. 
 A sondagem foi iniciada com a utilização de um trado concha com Ø de 3” até a profundidade 
de um metro, onde foi executado o primeiro ensaio de resistência à penetração, SPT “Standart 
Penetration Test”. Nas operações subseqüentes de perfuração, foi empregado o sistema de avanço por 
circulação de água, com ensaios de penetração SPT de metro em metro e feita coleta de amostra dos 
materiais ensaiados, para a caracterização nos perfis geotécnicos. 
 A determinação do índice de resistência à penetração NSPT, consiste na cravação de um 
amostrador padrão tipo Raymond Terzaghi de diâmetro externo igual a 50,8 mm e diâmetro interno 
igual a 35 mm, por meio de golpes provocados pela queda livre de um martelo com massa de 65 Kg 
caindo de uma altura igual a 75 cm.  
 O número de golpes necessários para a cravação dos últimos 30 cm do amostrador fornece uma 
indicação da capacidade de suporte e consistência dos horizontes a serem investigados, valores estes 
que serão de grande utilidade para o projeto do empreendimento. 
 Foram executados 05 (cinco) furos de sondagem terrestre a percussão com as profundidades a 
seguir relacionadas, compreendendo 14,00 (quatorze) metros lineares de perfuração. (Tabela 16) 

 

Tabela 16 - Furos de sondagem 
FURO DE SONDAGEM COTA (m) PROFUNDIDADE 

(m) 
REPERFURAÇÃO 

(m) 
N.A APÓS 
24 Horas 

OBS. 

STP 01 0,0 3,50 - Seco OK 
STP 02 0,0 2,80 - Seco OK 
STP 03 0,0 3,00 - Seco OK 
STP 04 0,0 2,20 - Seco OK 
STP 05 0,0 2,20 - Seco OK 

OBS.: Atendimento ao item 4,1, d da NBR 13.896 de 1997. 

 
 Observa-se que nenhum dos 05(cinco) furos de sondagens atingiu o Nível d’água, e como as 
profundidades todas são superiores a 1,5 m de solo saturado, observa-se que o local do 
empreendimento, atende integralmente a Legislação sobre o tema, tendo, portanto, a recomendação 
geotécnica de implantação do empreendimento. 
 

 Conclusão 
 

 De posse dos estudos referidos acima, pode-se inferir que o solo local onde vai se implantar o 
empreendimento, não apresenta susceptibilidade a erosão, pois o seu perfil litológico se encontra 
favorável a implantação deste empreendimento, que adotou todos os níveis de segurança nas suas 
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etapas de implantação e operação, trazendo com isto melhorias no sistema acima e sendo monitorados 
e controlados mediante os planos básicos ambientais apresentados neste estudo ambiental. 
 

 Qualidade do ar da ADA, AID e AII do empreendimento 
 

 Alteração na Qualidade do Ar devido à geração de gases e movimentação de solo com 
máquinas e equipamentos  

 
 Para empreendimentos que causem impactos ambientais como e o caso de um aterro sanitário, 
que apresenta potencial de geração de gases e a movimentação de solo, se faz necessário o estudo de 
qualidade do ar, após a sua implantação e após um período de geração de gases que ofertem qualidade 
e confiabilidade nas medições do estudo. Este período do estudo normalmente se dá após o primeiro 
ano de implantação, por ter um potencial de gases gerados que possa ser mensurado. 
 Uma das formas de impacto relacionado à qualidade do ar, no tipo de atividade prevista, é a 
movimentação de solo para a instalação das obras de engenharia, que pode ocasionar a suspensão de 
material particulado (poeiras).   
 Uma medida simples, mas eficaz para minimizar este tipo de ocorrência dentro da área, 
principalmente em períodos de estiagem prolongada, é fazer com que as áreas objeto de intervenção 
direta e vias de acesso sejam “molhadas” ou umedecidas regularmente ao longo do dia. Esta prática 
deverá ser rigorosamente obedecida durante as obras de implantação e operação do empreendimento, 
visto que acessos secundários, em especial para o aterro sanitário, estarão sendo executados 
temporariamente.   
 Outra forma de impacto associado à qualidade do ar, advindo das obras civis, é a emissão 
veicular advinda dos máquinas e equipamentos necessários para a instalação e operação do 
empreendimento. A emissão de gases e material particulado para a atmosfera, durante a movimentação 
de solos necessária à adequação da nova área de disposição, não demanda a adoção de medidas 
mitigadoras mais complexas do que a manutenção adequada e periódica dos veículos, máquinas e 
equipamentos envolvidos, pela sua pequena relevância e significância no contexto da área de 
influência.   
 

 Alteração na Qualidade do Ar Devido à Geração de Gases provenientes da 
Decomposição dos Resíduos Sólidos no Maciço do Aterro Sanitário   

 
 Os principais componentes do gás gerado em aterros sanitários são o Metano (CH4) e o Dióxido 
de Carbono (CO2), que são produzidos por microrganismos no interior dos aterros sanitários sob 
condições anaeróbias. Carboidratos provenientes de papel, papelão e outros que formam a maioria dos 
resíduos aterrados, são decompostos inicialmente em açúcares, depois em ácido acético e finalmente 
em CH4 e CO2. Seta e a cadeia de decomposição em um aterro sanitário. Estes elementos já fazem parte 
dos gases constituintes da atmosfera, ou seja, são produzidos por processos e fenômenos naturais. O 
Metano tem, como principal fonte natural, as regiões pantanosas, e como fontes antropogênicas, as 
áreas utilizadas na rizicultura e os grandes reservatórios de água criados artificialmente. Segundo 
Moran e outros (1994), a sua concentração no início da década de 90 era da ordem de 1,74 ppm na 
atmosfera, com uma tendência de aumento de 0,009 ppm por ano. 
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 Já o Dióxido de Carbono tem, como fontes naturais, os mecanismos de respiração celular dos 
organismos vivos, a ocorrência de incêndios em florestas e pastagens e as atividades vulcânicas; e como 
fonte antropogênica, principalmente a queima de combustível fóssil. No caso do CO2, 55% do que é 
emitido permanece na atmosfera, o que tem provocado o seu aumento contínuo ao longo do tempo, e 
faz com que se tenha, em média, 350 ppm na atmosfera, com uma tendência de aumento de cerca de 
12 ppm por década (Moran, 1994). 
 A geração de gás no aterro sanitário de Guarabira, aí incluída taxa e composição, ocorre através 
de quatro fases características da vida útil como um aterro sanitário: 

• a primeira fase é a aeróbia (com Oxigênio – O2 disponível), e o gás produzido é o CO2; 
• a segunda fase é caracterizada pelo esgotamento de O2, resultando em um ambiente anaeróbio, 

com grandes quantidades de CO2 e um pouco de Hidrogênio (H2) produzido;   
• a terceira fase, anaeróbia, começa a produção de CH4, com uma redução na quantidade de CO2 

produzido. O conteúdo de Nitrogênio (N2) é inicialmente alto no gás do aterro na primeira fase 
aeróbia e declina bruscamente à medida que o aterro passa através da segunda e terceira fases 
anaeróbias;   

• E, na quarta fase, a produção de CH4 e CO2 torna-se quase estável.  A duração das fases e o 
tempo de geração do gás variam de acordo com as condições do aterro sanitário (concepção do 
projeto, operação, composição do resíduo aterrado, material de cobertura e estado anaeróbio) 
e podem ainda variar conforme as condições climáticas, como precipitação, umidade, 
evaporação e temperatura. 

 
 No Aterro sanitário de Guarabira, a captação dos gases gerados no maciço do aterro sanitário 
será realizada por drenos específicos, denominados drenos de gases, conforme detalha o Projeto 
Executivo. Esses drenos, conforme pode ser verificado no Projeto serão interligados ao sistema de 
coleta de líquidos percolados, conforme critérios de engenharia adotados para esse tipo de 
empreendimento, garantindo a eficiência da coleta e queima dos gases. Cabe destacar que, é 
preconizado para o CTDR Guarabira a queima dos gases, inicialmente através da simples queima do 
biogás nos queimadores da célula de resíduos e depois através da Unidade (Central) de Queima de 
biogás. Também o empreendimento poderá se utilizar do Denominado “Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo”, utilizado para empreendimentos deste tipo e porte, que consiste na captação 
dos gases na parte superior dos drenos de gases, através de tubulação específica, sendo os mesmos 
direcionados para equipamento central de queima dos gases, melhorando a eficiência do sistema. A 
tecnologia empregada no projeto consiste no aumento do biogás coletado e queimado, através da 
instalação de um sistema de recuperação ativa, composto por um sistema de coleta formado por uma 

rede de tubulações e por um sistema de “flares”, conforme Figura 97: 
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Figura 97 - Dutos de coleta de biogás de aterro sanitário 

 
Fonte: ASMJP, 2016 

 
 Um dos elementos do projeto consiste na instalação de cabeçotes nos drenos verticais de PEAD 
instalados no maciço de resíduos, para evitar as emissões de metano para a atmosfera.  
 As fotos abaixo ilustram exemplos de cabeçote de dreno instalados no CDR Pedreira, em São 
Paulo.  
 

Figura 98 - Cabeçote em dreno de gás, com coleta do biogás do maciço de resíduos 

 
Fonte: Aterro Sanitário Bandeirantes, SP, 2004 
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Figura 99 - Cabeçote em dreno de gás:  coleta do maciço e encaminhamento a central de queima de 
biogás 

 
  Fonte: Aterro Sanitário Bandeirantes, SP, 2004 

 
 Os gases coletados serão encaminhados para uma Central de Tratamento de Biogás. A foto a 
seguir ilustra uma Unidade de Tratamento de Queima de Biogás, instalada e em operação no CDR 
Pedreira, provida de todas as licenças ambientais e certificações pertinentes a Legislação atual. 
 

Figura 100 – Unidade de tratamento de biogás 

 
Fonte: CDR Pedreira, 2016 

 
 Assim, para o CTDR Guarabira a ser operado pela ECOSOLO Guarabira, é preconizada como 
uma de suas Unidades a instalação e operação do sistema de coleta e tratamento de biogás do aterro de 

resíduos e posterior oxidação do biogás nos queimadores (Flares).  
 Como o empreendimento ainda está em fase de licenciamento ambiental, no caso, aguardando 
a Licença de instalação (LI), recomendamos que seja realizado um estudo de dispersão do ar, após o 
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aterro sanitário está operando, com cerca de doze meses de operação, de modo a ter dados primários 
suficientes para a realização de tal estudo, inicialmente utilizando-se de placas de fluxos e medidores 
de gás para mensurar quantidade e qualidade do gás gerado e quando do estudo de viabilidade 
econômico da central de queima de gás, ser monitorado conforme determina a Legislação. 
 Para tanto, o estudo de dispersão de poluentes atmosféricos a serem emitidos pelos 
queimadores de biogás, instalados nas células de resíduos, será elaborada para atender um dos itens 
dos programas ambientais propostos.  
 Com a instalação da Central de Queima de Biogás, o biogás gerado no Aterro Sanitário será 
coletado pela rede de tubulação e, posteriormente, oxidado no queimador (flare) resultando em 
emissões residuais de óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO), material particulado 
(MP) e hidrocarbonetos não metânicos (NMHC).  
 O Estudo de Dispersão Atmosférica a ser realizado para o aterro sanitário de Guarabira objetiva 
à determinação das contribuições de concentrações de material particulado, monóxido de carbono, 
óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos não metânicos na qualidade do ar, sugerimos a aplicação do 
modelo de dispersão AERMOD, recomendado pela USEPA – United States Environmental Protection 
Agency, utilizando cinco anos de dados eteorológicos gerados pelo modelo MM5 (Mesoscale 
Modeling) 
 Para o estudo poderá ser adotado os seguintes parâmetros e condições técnicas, considerando 
as emissões do aterro sanitário. 

• Capacidade Nominal de Queima de Biogás no Queimador: 2.500 Nm³/h.  
• Teor de Metano no Biogás: 50%  
• As emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO) e material 

particulado (MP) do queimador (flare) serão estimadas utilizando os fatores de missão NOx: 
650 kg/milhão dscm de metano (697,62 kg/milhão Nm³ metano), CO: 12.000 kg/milhão dscm 
de metano (12.879,12 kg/milhão Nm³ metano) e MP: 270 kg/milhão dscm de metano (289,78 
kg/milhão Nm³ metano) da referência “Municipal Solid Waste Landfills – 11/98, Compilation 

of Air Pollutant Emission Factors, AP-42” da USEPA.  
• As emissões de hidrocarbonetos não metânicos (NMHC) do queimador (flare) serão  

estimadas utilizando os seguintes parâmetros da referência “Municipal Solid Waste Landfills 

– 11/98, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP-42” da USEPA:  
a. Teor de NMHC no biogás: 4.400 ppm como hexano (16.892,9 mg/Nm³).  
b. Eficiência de Controle de NMHC no Flare: 99,2%  
c. Fluxo de NMHC para 2.500 Nm³/h de Biogás: 42,23 kg/h  
d. Emissão de NMHC do Queimador para eficiência de 99,2%: 0,34 kg/h  

 
 As características dos efluentes gasosos nos queimadores e nas chaminés quando estiverem 
operando serão estimadas pela empresa que irá realizar o estudo, bem como, caso a empresa apresente 
parâmetros diferentes dos indicados e os justifique tecnicamente pode ser feito, desde que atenda a 
Legislação em vigência.  
 Neste sentido, espera-se que o empreendimento quando operando com os queimadores de 
biogás nas capacidades nominais, possam apresentar sua viabilidade ambiental e as contribuições de 
poluentes apresentam valores menores que os padrões primários de qualidade do ar para os 
parâmetros Dióxido de Nitrogênio, Monóxido de Carbono e Partículas Inaláveis da Resolução 
CONAMA 03/90, nas áreas rurais da área de influência.  



 

 136 

 
 Conclusão do estudo do meio físico 

 
 Ao término dos estudos do Meio Fisico, não foram encontradas nenhum impedimento técnico 
para a implantação do empreendimento, atendndo este, portanto, todos os critérios técnicos relativos 
a este estudo.  
 Em consideração a isto, para a climatologia,  quanto a caracterização dos seus elementos  a 
direção dos ventos sao sempre na direção sudeste e sul o que nao afeta as comunidades do entorno, 
quanto a geologia o empreendimento encontra-se em rochas do Complexo São Caetano e sem 
afloramentos de rocha na área de intervenção. 
O empreendimento em sua ADA e AID encontra-se com relevo predominantemente plano e suave-
ondulado, cortada por vales estreitos, com vertentes dissecadas e quanto aos solos sao definidos como 
Podzólico Vermelho Amarelo (AESA, 2005) e na ADA Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico (PE). 
Quanto a hidrografia, o empreendimento encontra-se inserido na Bacia Hidrografica do Rio 
Mamanguape, e mais especificamente na bacia do riacho Tabocas, ou seja, na área do empreendimento 

NÃO possui nenhum recurso hídrico superficial de importância, apenas pequenas drenagens 
superficiais, afluente do riacho Tabocas, intermitentes, que secam após qualquer chuva, durante o 
período chuvoso. O estudo de susceptibilidade a erosão, pode-se inferir que o solo local onde vai se 
implantar o empreendimento, não apresenta susceptibilidade a erosão, pois o seu perfil litológico se 
encontra favorável a implantação deste empreendimento, que adotou todos os níveis de segurança nas 
suas etapas de implantação e operação, trazendo com isto melhorias no sistema acima e sendo 
monitorados e controlados mediante os planos básicos ambientais apresentados neste estudo 
ambiental. Quanto ao estudo de ruídos  pode-se concluir que a área do empreendimento, já apresenta 
conforme medições nos cinco pontos de coleta de dados e observações padrões acima do permitido 
pela Legislação sobre o tema, gerando, portanto, antes da implantação, impactos ao ambiente e quanto 
ao estudo de qualidade do ar,  se dá após o primeiro ano de implantação do empreendimento, por ter 
um potencial de gases gerados que possa ser mensurado, apos o seu primeiro ano de implantação.  
 No geral, temos um panorama quanto ao meio físico favorável a sua instalação e operação, pois 
encontra-se em área antropizada e consolidada, que não interfere na implantação do empreendimento, 
uma vez que através dos planos e programas ambientais e do monitoramento e controle com alto nível 
de execução por parte do empreendedor, traz melhorias ao ambiente de implantação. 
 

 MEIO BIÓTICO  

 
 Descrição ecológica da área de estudo 

 

 O município de Guarabira, encontra-se no Piemonte da Borborema no estado da Paraíba, 
especificamente na região Semiárida Brasileira de acordo com o Ministério de Integração Nacional 
(Nota Técnica nº 0023/2017-DPLAN/CGEP, Anexo II e III), no qual está inserido na sua essência ao 
bioma Caatinga. Especificamente falando, a área do Aterro Sanitário de Guarabira encontra-se 
inserido em uma área de Caatinga Arbustiva Aberta, segundo Tabarelli (2003).  
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 Este tipo de Caatinga passou por um histórico acentuado de antropização, estando a influência 
do homem diretamente ligada a fauna/flora encontrada atualmente, assim o cenário observado na área 
do Aterro Sanitário de Guarabira é um retrato do trabalho do homem sobre natureza, o que não é um 
retrato de caso local. 
 A área do empreendimento, uma antiga propriedade rural, apresenta evidencias do  solo 
revolvido e escarificado (Figura 101),  e a pouca vegetação ainda existente no local serviu de suporte 
para a criação bovina (Figura 102) anteriormente mantida ali, subsidiando sombreio e/ou forragem, 
sendo a vegetação ali presente, resquício sobrevivente de antiga “limpeza” da área ou nascida 
espontaneamente como algo focal. Esta vegetação dá suporte para uma fauna escassa, devido a poucas 
opções de abrigo, resultando em uma diversidade relativamente baixa, também uma característica de 
áreas antropizadas. 
 

Figura 101 - Evidência de solo escarificado. 

 

Figura 102 - Presença de gado no local 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

Para a área no entorno do empreendimento, temos um cenário mais impactado que aquele 

visto para o Aterro Sanitário em si, uma vez que nesta área no entorno há pouquíssimas manchas de 

vegetação arbusto/arbórea e algumas ilhas de vegetação herbácea, estas, por sua vez, perderam parte 

do seu valor ecológico, já que tem seu potencial no forrageio, por estarem ali quase que em prioridade 

para à criação da bovinocultura (Figura 103). Assim, o solo destas áreas encontra-se bastante 

compactado e constantemente exposto ao manuseio pelo homem o que não deixa brechas para o 

desenvolvimento de uma vegetação mais robusta, sendo este, o resultado de um histórico de mais de 

40 anos de utilização de terras  para agricultura e pecuária, conforme informações contidas nas cartas 

topográficas do mapeamento sistemático da SUDENE de 1974 apud Parecer Técnico SUDEMA, 2018. 
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Figura 103 - Distribuição das Áreas de Uso e Ocupação do Solo. 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 
 

Levando em considerações padrões ecológico e ecossistêmicos, para os estudo do Meio Biótico, 

consideramos as Áreas de Influência de acordo com a Figura 104. No qual, delimita-se a Área 

Diretamente Afetada (ADA) toda e somente aquela área no qual será construído, ampliado ou 

reformado e edificado benfeitorias físicas, incluindo estruturas de apoio, vias de acesso bem como áreas 

utilizadas para operações associadas a infra-estrutura, ou seja, a área de fato utilizada para construção 

do empreendimento no qual será suprimida sua área vegetal e não permitirá acesso a fauna. Para a 

Área de Influência Direta  (AID), considerou-se aquela que está contígua a ADA e está contida ou 

circunvizinha o empreendimento, não sendo utilizada para construção e benfeitorias, e que 

permanecerá sem manuseio, podendo, nesta, ainda permitir desenvolvimento de fauna e flora local, 

estando exposta a impactos diretos decorridos do manuseio da ADA. E por último, para Área de 

Influência Indireta (AII), considerou-se aquela que está contigua a AID, não compreendendo áreas 

dentro do perímetro do empreendimento, e que não serão utilizadas para construções de apoio a obra 

mas que sofrerão impactos menos significativos, permitindo desenvolvimento comum da Fauna e 

Flora. 
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Figura 104 - Distribuição das Áreas de Influência no perímetro do Empreendimento do Aterro 
Sanitário de Guarabira 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

As Unidades de Conservação mais próximas a área do Aterro Sanitário de Guarabira estão a 

pelo menos 30 km de distância, Área de Relevante Interesse Ecológico Mata da Goiamunduba e Área 

de Proteção Ambiental Roncador (Figura 105), ambas nos municípios de Bananeiras, Pirpirituba,        

Belém e Borborema, e fora das áreas de Influência do ponto de vista ecológico, não causando, o 

empreendimento, efeitos diretos a estas áreas protegidas. Em adição a isto, as áreas ao entorno do 

empreendimento possuem poucos fragmentos da mata e não há possibilidade de gerar corredores 

ecológicos devido a falta desta, assim, a ecologia da paisagem da área  encontra-se altamente afetada e 

impossibilitada de melhorias quanto a este fator, enquanto dependente apenas dos responsáveis pelo 

empreendimento. 
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Figura 105 - Localização da áreas de Unidade de  Conservação em relação a área do empreendimento. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Metologia geral 

 

Para o levantamento de dados do estudo do Meio Biótico da Área do empreendimento foi 

realizado, sempre que possível, metodologias propostas para cada grupo biótico citado no Termo de 

Referência (TR) apresentado pela SUDEMA para estudo do EIA/RIMA do Aterro Sanitário. Como 

orientado no Termo de Referência, dados secundários foram analisados de forma a complementar o 

levantamento biótico realizado. 

 
 Cartas de aceite 

 

Anteriormente as atividades de campo, como sugerido no Termo de Referência, foi apresentado a 

SUDEMA Cartas de Aceite para cada grupo faunístico que amostrar-se-ia, de forma a serem 

depositados qualquer tipo de coleta realizada durante o levantamente, todas as cartas foram assinadas 

pelos curadores das Coleções Biólogicas da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) (Anexo 01). 

 
 Área amostral 
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 Como orientado pelo Termo de Referência, a área do levantamento foi dividida em quatro (04) 
estações amostrais, sendo três (03) em Área Diretamente Afetada (ADA), e uma (01) com 
funcionalidade de ponto controle na Área de Influência Direta (AID). Devido ao tamanho 
relativamente pequeno da área, aprixamdamente 32 hectares, as três  estações amostrais da ADA,  
ficaram bem distribuídas acomplando todo o empreendimento, captando de forma real todos os dados 
que se podem obter do local. Foi  escolhida como ponto controle do levantamento biótico a futura área 
destinada para Reserva Legal do Empreendimento, que está contido dentro da Área de Influência 
Direta (AID). 
 A seleção da área do ponto controle levou em consideração os seguintes critérios: 1. A área deve 
servir de apoio durante todo histórico do empreendimento, ocorrendo nela, futuros monitoramentos 
de fauna e flora; 2. A área deve pertencer ao empreendimento de forma a estar sempre acessível aos 
consultores sempre permitindo a comparação com os estudos anteriores; 3. A área deve estar dentro 
da Área de Influência Direta de forma a esta ser também comparada a estudos secundários de fauna e 
flora. 
 Um Aterro Sanitário gera impactos ambientais relevantes na sua área e em seu entorno, e a 
necessidade de mitigação desses impactos se faz necessária e  o acompanhamento destes 
imprescindível, assim, visou-se obter uma área em que poderíamos aplicar os mesmo pontos, para 
melhor compreensão e comparação dos dados, em futuros monitoramentos bióticos da área. 
 Adicionalmente a isto, as áreas circunvizinhas a do empreendimento são pertencentes a 
proprietários locais, no qual, não obtivemos licença para entrada, instalação de armadilhas e rondas 
dos consultores, à exemplo, houve processo judicial contrário a instalação do supracitado 
empreendimento representado pelo proprietário que circunvizinha área leste e norte do 
empreendimento, corraborando assim, para  adicional cautela de se alocar a área amostral em região 
pertencente ao Aterro. Ainda assim, estas terras circunvizinhas possuíam perfis similares aquela vista 
atualmente na área destinada para Reserva Legal, não ocasionado em grandes perdas de dados 
amostrais. 
 A área destinada a Reserva Legal escolhida para Ponto Controle, é ampla (aproximadamente 
7,3 hectares) e acopla o tamanho necessário para instalação de armadilhas dos diferentes grupos 
faunísticos além de possuir grande potencial para abarcar a Reposição Florestal necessária ao 
empreendimento. 
 

 Flora 
 

 Metodologia 
 

Para o levantamento da flora, devido ao baixo número vegetacional da área, foi-se observado 

todos os indivíduos arbusto/arbóreo dispostos dentro do perímetro da ADA e aqueles contidos no 

perímetro da AID que estão contidos dentro do empreendimento. Desta maneira, foi possível seguir a 

orientação do TR para caracaterização da cobertura vegetal, diversidade de espécies, número de 

indivíduos, riqueza e identificação de espécies raras e ameaçadas de extinção. 

Adicionalmente, foi buscado dados secundários, como artigos, papers e notas científicas para 

as espécies vegetais de áreas próximas ao empreendimento e/ou do município de Guarabira.  
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Todo material botânico em fase reprodutiva foi identificado por comparação com exsicatas de 

herbários e por consulta à bibliografia especializada. A grafia do nome das espécies foi atualizada 

através de consultas à base de dados da Lista de Espécies da Flora do Brasil (Flora do Brasil 2020), 

seguindo o sistema de classificação APG III (2009) para fanerógamas. 

 
 Resultados 

 

A Caatinga Arbustiva ocorre majoritariamente em dois estratos bem individualizados, o 

arbustivo e o herbáceo, tendo alguns casos isolados de arbóreos. É caracterizada por uma área de 

vegetação aberta, formada por uma vegetação, geralmente, de sucessão secundária e é um tipo de 

vegetação que está diretamente correlacionada com a precipitação e a profundidade e permeabilidade 

do solo. Desta forma, encontra-se disposta a vegetação da área, que apresenta três estratos 

vegetacionais, porém o estrato arbóreo é pouco denso e bastante focal, como mostra a Figura 106.  

 
Figura 106 - Mapa dos estratos vegetacionais da ADA e AID contida ao empreendimento 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

Como observado, o estrato predominante é o herbáceo, representando 72,10% da área, em 

seguida temos o arbustivo, representando 4,20% da área, e por ultimo mas não menos importante, o 

estrato arbóreo que representa apenas 1,17% da área, nos dando uma paisagem predominada por 

gramíneas e “ervas”, no sentido herbáceo da palavra, com ilhas arbustivas e pontos focais arbóreos. 
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Maior parte da área circunvizinha ao empreendimento, representando 75% do entorno do 

imóvel, ou seja, parte da AID (Área de Influência Direta) e AII (Área de Influência Indireta) é composta 

por pequenas e médias propriedades rurais, utilizadas para pecuária e agricultura, boa parte para 

subsistência em minifúndios, assim, a paisagem ao redor forma um mix de pasto e de pequenas áreas 

de Reserva Legal das propriedades, no qual mesmo nestas últimas, não observa-se grandes ilhas 

florestais ou matas arbustivas densas (Parecer Ténico, 2018).  

Na área foram encontradas 22 espécies pertencentes a 12 famílias, totalizando 155 indivudos 

arbustivo/arbóreo (Quadro 4). Mesmo o município de Guarabira estando em uma área próxima ao 

ecótono de transição Caatinga-Mata Atlântica, sendo assim, teoricamente considerada área de tensão 

ecológica, a fitofisionomia e a identificação das espécies corroboram com dados encontrados para área 

de Caatinga Arbustiva Aberta como mencionado por Tabarelli (2003). 

 
Quadro 4 - Espécies encontradas no levantamento biótico do aterro de Guarabira com seus números 

de indivíduos, nome vulgar e status de ameaça pela IUCN e MMA 
FAMILIA NOME POPULAR INDIVUOS IUCN MMA 

Anacardiaceae     

Anacardium occidentale Aroeira 3 
 

NC 

Myracrodruon urundeuva Cajueiro 1 NC NC 

Apocynaceae     

Himatanthus bracteatus Janaúba 3 NC NC 

Bignoniaceae     

Handroanthus 

impetiginosus  
6 NC NC 

Tabebuia elliptica Pau-D'arco 6 NC NC 

Burseraceae     

Commiphora leptophloeos Imburana 3 NC NC 

Cactaceae     

Cereus fernambucensis Cacto 4 NC NC 

Cereus jamacaru Mandacaru 3 
 

NC 

Capparaceae     

Cynophalla flexuosa Feijão-Bravo 8 NC NC 

Celastraceae     

Maytenus rigida Bom-Nome 2 NC NC 

Euphorbiaceae     

Croton sonderianus Marmeleiro 26 NC NC 

Jatropha mollissima Pinhão-bravo 2 NC NC 

Sapium argutum Burra-Leiteira 3 NC NC 

Fabaceae     

Albizia polycephala Angico-Branco 11 NC NC 

Libidibia ferrea Pau-Ferro 8 NC NC 

Mimosa ophthalmocentra Jurema-Vermelha 6 NC NC 

Piptadenia stipulacea Jurema-Branca 8 NC NC 

Poincianella pyramidales Catingueira 2 NC NC 

Malvaceae     

Guazuma ulmifolia Mutamba 5 NC NC 
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Nyctaginaceae     

Guapira hirsuta João-Mole 1 NC NC 

Rhamnaceae     

Ziziphus joazeiro Juazeiro 38 NC NC 

Sapindaceae     

Talisia esculenta Pitombeira 8 NC NC 
 

Legenda: VU-Vulnerável; LC- Pouco Preocupante; NC- Não Consta; C- Consta 

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

Como observado duas das espécies encontradas, Myracrodruoun urundeuva e Cereus 

jamacaru, encontram-se em algum tipo de ameaça. 

 A Primeira é mencionada na lista de espécies ameaçadas do MMA (2014) e, como Astronium 

urundeuva, na IUCN como DD (Dados Insuficientes). Como esta espécie apresenta uma madeira de 

qualidade e é nativa da Caatinga e Cerrado, no qual ambos os biomas encontra-se em situação precária 

de conservação, entende-se que ela reflete o estado do ecossistema que encontra-se inserida. Além 

disto, é conhecido por seus usos medicinais, sua casca pode ser feito chás, infusão e emplastos para 

serem utilizadas como antiinflamtório. Adicionalmente a isto, muitas da espécies do Bioma Caatinga 

ainda não foram amplamente estudadas e conhecidas do ponto de vista ciiêntifico, tendo poucos dados 

para visualizarmos sua situação atual de conservação. 

A segunda, Cereus jamacaru, não consta na lista do MMA e consta como LC (Pouco 

preocupante) na IUCN. É comumente retirada das áreas de propriedade onde se cria gado de forma a 

não causar ferimentos nos animais, por não possui muitos aspectos que beneficiam o homem, como 

sombra e escora, é comum o seu desmate. Estudos mais recentes do INSA (Instituto do Semiárido) 

mostram a pouca valorização das espécies de Cactos e tem tentado resgatar esse potencial (Cavalcante 

et al., 2017).  
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Figura 107 - N° de espécies por família encontrada no levantamento de flora do Aterro Sanitário de 
Guarabira. 

 
Gráfico 1.3.2.1  

 

Figura 108 - N° de indivíduos por família encontrada no levantamento de flora do Aterro Sanitário 
de Guarabira. 

 
 

 A família com maior número de espécies e indivíduos para a área foi Fabaceae, com 5 espécies 

e 35 espécimes para a área do Aterro. Cenário típico de Caatinga, esta família possui alta adaptabilidade 

para este bioma uma vez que sua folha dividida em pequenos folíolos auxiliam na diminuição da perca 

de calor e umidade, se adaptando assim, facilmente numa região tão árida.  

Assim como dito anteriormente, as espécies encontradas na área são exemplos de resistência a 

antropização, geralmente, estas espécies são encontradas em áreas já manejadas pelo homem e 

conseguem se manter ali por também trazerem benefícios a este, como sombreamento para o gado, 

frutos, beleza cênica, fins medicinais, entre outros. Por não se tratarem de espécies raras, a necessidade 
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de mitigação destas refere-se a manutenção da riqueza e diversidade das áreas de Caatinga e ao 

conhecimento científico do bioma, que ainda se encontra em estado de ampliação, uma vez que muito 

ainda se tem a estudar sobre obioma. 

Apesar de serem espécies comuns e bem adaptadas as áreas antrópicas, estas possuem alto valor 

ecológico, pois são representantes típicas deste tipo de vegetação hiperxerófita e são as responsáveis  

mantenedoras pela fauna local, devido a espécies como Juazeiro, que possui um fruto altamente 

atrativo, assim como as espécies de Cereus, que mantem a diversidade de morcegos e aves locais. 
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Figura 109 - Espécime de Himatanthus 
bracteatus florida 

 

Figura 110 - Espécimes de Cereus jamacaru na 
área 

 
Figura 111 - Espécime de Albizia polycephala 

frutificada 

 

Figura 112 - Espécime de Jatropha molíssima  
frutificada. 

 
Figura 113 - Espécime de Ziziphus joazeiro  na 

área 

 

Figura 114 - Registro de uma ilha vegetacional 
arbusto/arbórea. 

 
 

Fonte: ECOSAM, 2018 
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Figura 115 - Espécime de Croton sonderianus 

 
Fonte: Empraba 

Figura 116 - Registro de uma ilha vegetacional 
arbusto/arbórea 

 
                                                                                    Fonte: ECOSAM, 2018 

 

 As espécies mais populosas para a áreas foram Ziziphus joazeiro (Figura 113), Croton 

sonderianus (Figura 115) e Albizia polycephala (Figura 111). 

 A primeira, muito bem adaptada a áreas de Caatinga, não perde a folha durante todo o ano, 

esta característica não esta relacionada com sua resistência a seca, e sim ao fato de que onde é 

encontrada há água a pequena profundidade. Tem amplo uso medicinal auxiliando na higiene oral e 

capilar.  A terceira, por sua vez, conhecida como Angico Branco, assim como as demais, é amplamente 

distribuída dentro das paisagens da Caatinga. Todas são tipicamente espécies hiperxerófitas e 

amplamente encontradas em levantamentos vegetacionais do bioma. 

A segunda, muito comum nos cenários da Caatinga, é o principal arbusto colonizador deste 

bioma, apresentando baixo valor forrageiro e alto poder invasor (Carvalho et al., 2001), devido a sua 

facilidade de propagação, que também ocorre por brotos emitidos por suas raízes mais superficiais ao 

solo. Para o Nordeste tem seu potencial econômico ligado a criação de abelhas (Maia-Silva et al., 2012). 

Analisando as espécies encontradas no local como um todo, podemos dizer que a vegetação na 

área encontra-se em um estagio de regeneração incial, pois possue espécies pioneiras em em sua 

maioria. Estes dados corroboram com o histório do local, que é marcado pelo uso e ocupação do solo 

com atividades relacionadas a agropecuária.  

 Para os dados relacionados as áreas destinadas a supressão vegetal, rendimento lenhoso e 

respectiva destinação, verificar as informações no programa de Reposição Vegetal. 

 

 Fauna 
 

 Mastofauna 
 
2.2.4.1.1 Metodologia 

 



 

 149 

Para Mastofauna foram utilizados quatro tipos de metodologia, todas propostas pelo Termo de 

Referência da SUDEMA: Armadilha de queda, Armadilha live trap tipo Sherman, Armadilha 

fotográfica e Busca ativa, dispostos de acordo com o o mapa da Figura 117. 

 

Figura 117 - Mapa de distribuição das estações amostrais da Mastofauna. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

Armadilha de Queda (Pitfall): Foram montadas uma linha  de baldes para cada ponto amostral, 

três destes pontos encontra-se na ADA (Área Diretamente Afetada) e um ponto na AIA (Área 

Indiretamente Afetada) que correspondem a amostragem de AID(Área de Influência Direta) e AII 

(Área de Influência Indireta) ou ponto controle, totalizando assim 4 pontos amostrais. Assim, foram 

montados 11 baldes de 60 litros em cada ponto em desenho amostral da forma mais linear possível, 

que foram verificados todos os dias pela manhã. 

Armadilha live trap tipo Sherman: Foram dispostas 20 armadilhas por transecto, todas no solo 

com distância de 15 metros entre estas, devido à falta de vegetação arbustiva na área, a metodologia 

proposta no TR- Termo de Referência da SUDEMA, de alterná-las e colocá-las a 1(um) metro de altura 

se tornou inviável, tendo de ser adaptada. Para cada ponto amostral, 3 pontos da ADA e um ponto 

controle, foram dispostas estas linhas de armadilhas, todas estas foram iscadas com iscas mista que 

consiste em uma mistura de aveia em flocos, sardinhas em lata, paçoca de amendoim e banana, afim 

de atrair as espécies com dietas variadas. Todas as armadilhas era re-iscadas diariamente, uma vez que 

a alta temperatura do ambiente faz com que as iscas ressequem e percam a propriedade odorística não 
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exalando o cheiro com a mesma rapidez e alcance anterior. As armadilhas eram verificadas todos os 

dias no início da manhã.  

Busca Ativa: Adicionalmente as metodologias anteriores eram realizadas rondas diárias no 

perímetro de toda a ADA e ponto controle, de forma a observar os mamíferos dispostos no local e seus 

resquícios ou vegistigios, ou algum individuo já em óbito por causas naturais ou acidentes com 

terceiros. As rondas eram realizadas duas vezes ao dia, cada uma com período de 2 horas de duração, 

uma pelo período da manhã e outra no final da tarde.  

Armadilha fotográfica: Foi disposta uma câmera do tipo Trap em cada ponto amostral por dois 

dias, próximo a armadilha fotográfica foi dispostos iscas. Após todo o campo foram apuradas as 

imagens. 

Todos os indivíduos encontrados foram soltos em área fora do empreendimento. 

 

Figura 118 - Armadilha Pitfall em desenho 
amostral linear. 

 

Figura 119 - Instalação de Transecto de 
Shermam 

 

Figura 120 - Busca Ativa na ADA 

 

Figura 121 - Armadilha fotográfica (Câmera 
trap) instalada na ADA. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
2.2.4.1.2 Resultados 
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Foram capturados três indivíduos ao total: 2 (dois) machos do Marsupial Monodelphis 

domestica  e um indivíduo fêmea do roedor Necromys lasiurus.  

O primeiro, Monodelphis domestica, vulgarmente chamado de Catita, com dois indivíduos 

capturados, estando um no Pitfall 2 e outro na armadilha Sherman no ponto 2.10(conforme mapa), 

são animais membro do grupo de gambás de cauda curta, é um animal comum para área de Caatinga 

e áreas antropizadas, solitário, forma pares apenas na época de acasalamento, possui hábitos noturnos. 

Na lista da IUCN 2016.1 encontra-se  considerada como LC (Least Concern), estado Pouco 

Preocupante, e para lista de Conservação do MMA não encontra-se (Quadro 5).  

O segundo, Necromys lasiurus,  vulgarmente conhecido como Rato-do-Mato, com um único 

indivíduos capturado, foi encontrado no Pitfall 2, é um animal também comum para áreas de Caatinga 

e áreas antropizadas, costuma viver em bandos pois apresentam alta densidade durante todo o ano, 

possuem hábitos noturnos. Na lista da IUCN 2016.1 encontra-se  considerada como LC (Least 

Concern), estado Pouco Preocupante, e para lista de Conservação do MMA 2014 não encontra-se 

(Quadro 5). 

 
Quadro 5 - Espécies, número de indivíduos, classificação, tipo de coleta, classificação IUCN e MMA 

dos espécimes capturados no levantamento da Mastotofaunae 
ESPÉCIE N° de 

indiv. 
CLASSIF. COLETA IUCN MMA 

Monodelphis 
domestica 

2 Marsupial Pitfalls/Sherman 
 

NC 

Necromys lasiurus 1 Roedor Pitfalls 
 

NC 

Legenda: VU-Vulnerável; LC- Pouco Preocupante; NC- Não Consta; N- Consta. 
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Figura 122 - Re-iscagem das armadilhas. 

 

Figura 123 - Soltura de Monodelphis domestica 

 
Figura 124 - Indivíduo de Necromys lasiurus 

em armadilha de Pitfall. 

 

Figura 125 - Indivíduo de Monodelphis 
domestica  em armadilha Pitfall. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

 

Para os tipos de metodologia Busca Ativa e Armadilha Fotográfica não foram obtidos nenhum 

registro. Durante as buscas ativas não foram encontrados rastros, carcaças, resquícios, nem nenhum 

outro tipo de dado. Para a armadilha fotográfica não houve registro de mamíferos nas fotos.  

Entende-se que o número baixo de coleta, apesar do alto esforço amostral, seja um reflexo da 

antropização acentuada da área, gerando assim uma falta de abrigo para a mastofauna local, nenhum 

indivíduo de grande porte da mastofauna foi encontrado, caracterizando a área como limitada e restrita 

para os mamíferos locais. A vegetação que dá suporte e permite a susbsitência da fauna, quando temos 

uma área com vegetação secundária, escassa e pouco variada a fauna local apresenta características 

similares.  

 
 Herpetofauna 

 
2.2.4.2.1 Metodologia 
 



 

 153 

Para herpetofauna foram utilizados dois tipos metodológicos, todas propostas pelo Termo de 

Referência da SUDEMA: Armadilhas de Queda e Busca Ativa, dispostas de acordo com o Mapa da 

Figura 126. 

 

Figura 126 - Mapa de distribuição das estações amostrais da Herpetofauna. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

Armadilha de Queda (Pitfall): Foram montadas uma linha  de baldes para cada ponto amostral, 

três destes pontos encontra-se na ADA e um ponto controle, totalizando assim 4 pontos amostrais. 

Assim, foram montados 11 baldes de 60 litros em cada ponto em desenho amostral linear, que foram 

verificados todos os dias, três vezes, uma pela manhã, uma a tarde e outra a noite, para não permitir 

que os baldes superpopulassem. 

Busca Ativa: Para esta metodologia, foram realizadas rondas diárias no perímetro de toda a 

ADA e ponto controle, em busca de espécimes da Herpetofauna local. As rondas eram realizadas por 

dois consultores duas vezes ao dia em um período de 2 horas cada, uma pela manhã e outra durante a 

noite, no qual cada consultor percorria perímetros diferentes de forma aleatória.  

Todos os indivíduos encontrados foram priorizados a soltura destes em área fora do 

empreendimento. 
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Figura 127 - Montagem de armadilhas de Pitfall 
em amostragem linear. 

 

Figura 128 - Consultor verificando a armadilha 
do tipo Pitfall. 

 

Figura 129 - Consultor verificando a armadilha 
do tipo Pitfall. 

 

Figura 130 - Armadilhas do tipo Pitfall 
instaladas na área 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 
2.2.4.2.2 Resultados 
 

Foram encontrados 59 (Cinquenta e nove) indivíduos pertencente a 6(seis) gêneros e 6(seis) 

espécies diferentes. Abaixo o quadro de dados: 

 

Quadro 6 - Espécies, número de indivíduos, classificação, tipo de coleta, classificação IUCN e MMA 
dos espécimes capturados no levantamento da 

ESPÉCIE N° de 
indiv. 

CLASSIF. COLETA IUCN MMA 

Cnemidophorus ocellifer 39 Lagartos Pitfalls/Busca ativa NC NC 

Gymnodactylus geckoides 7 Lagartos Pitfalls NC NC 

Vanzosaura musticutata 5 Lagartos Pitfalls NC NC 

Tropidurus hispidus 4 Lagartos Shermans/Busca ativa NC NC 

Mabuya nigropunctata 2 Lagartos Busca ativa NC NC 

Philodryas olfersii 2 Serpentes Busca ativa NC NC 

Legenda: VU-Vulnerável; LC- Pouco Preocupante; NC- Não Consta; N- Consta 
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Todas as espécies de Lagartos e Serpentes encontradas possuem ampla distribuição no domínio 

da Caatinga, estando presente desde as áreas mais antropizadas as áreas mais conservadas, não sendo 

assim, nenhuma delas parâmetro de qualidade ambiental. Como consta no quadro nenhuma delas está 

incluída em lista de espécies ameaçadas. 

 

Figura 131 - Diversidade por abundância de espécimes capturados no levantamento da Herpetofauna 

 
 

A espécie Cnemidophorus ocellifer, como visto no gráfico acima, obteve maior número de 

indivíduos registrados. Esta espécie é de hábito diurno, e, por aguentar altas temperaturas responde 

bem a ambientes altamente antropizados, provavelmente deva-se a esta característica o elevado 

número de indivíduos e seu êxito em adaptabilidade ao local.  

Em contraponto, temos a espécie Gymnodactylus geckoides, que apresenta hábitos noturnas, 

esta espécie apesar de preferir ambientes com rochas e vegetação, também é bem adaptada a áreas de 

folhiço e vegetação rasteira seca.  Assim como Vanzosaura musticutata e Mabuyanigro punctatas que 

também possuem preferencias para áreas de folhiço, contudo possuem hábitos diurnos. Esta última é 

um importante dispersos em áreas de Caatinga, pois geralmente carregam as sementes sem ingeri-las 

e após alguns metros, ingerem apenas o arilo destas.  

Ainda sobre as espécies temos Tropidurus hispidusser, que apesar de bastante comum e 

abundante em áreas de Caatinga e áreas peridomiciliares de grande antropização, foi encontrado 

apenas 4(quatro) indivíduos. Já Mabuya nigropunctata possui pouca literatura sobre suas 

características de preferência de habito. 

A única serpente encontrada, Philodryas olfersii, apesar de ter preferência por áreas arbóreas, 

principalmente devido sua cor se criptografar no meio da folhagem, é também bem típica de áreas 

antropizadas, comumente nestes tipos de levantamento é encontrada devido ter uma dieta bem 

variada, desde pequenas aves, lagartos a até invertebrados. Tende a se tornar bastante arisca quando 
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manuseada, mas a sua dentição, opistóglica, não permite inocular veneno em uma mordida rápida de 

ataque, assim, não são consideradas uma espécie de ameaça real aos seres humanos. 

 

Figura 132 - Espécime de 
Cnemidophorus ocellifer recruta. 

 

Figura 133 - Espécime de Gymnodactylus 
geckoides coletada durante o 

levantamento biótico. 

 
Figura 134 - Espécime de 

Cnemidophorus ocellifer adulto. 

 

Figura 135 - Espécime de Vanzosaura 
musticutata 

 
Figura 136 - Espécimes de Mabuya 

nigropunctata. 

 

Figura 137 - Espécime de Philodryas 
olfersii. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018  
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 Avifauna 
 
2.2.4.3.1 Metodologia 

 

Para Avifauna foram utilizados dois tipos metodológicos, propostos pelo Termo de Referência 

da SUDEMA: Lista de Mackinnon e Redes de Neblina, dispostas de acordo com o mapa da Figura 138. 

 

Figura 138 - Mapa de distribuição das estações amostrais da Avifauna. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

 Lista de Mackinnon: Foram demarcados 4 pontos de escuta/observação na área, uma na ADA 
e uma no ponto controle, no qual foram registradas 150 listas totais para cada 10 espécies constatadas, 
não repetindo a mesma espécie na mesma lista (Mackinnon & Phillips, 1993; Ribon, 2010). A aplicação 
desse método ocorreu entre as 05:00 e 09:00 da manhã e a tarde, entre as 16:00 horas até escurecer. A 
vantagem do uso das listas de Mackinnom, é que permitem o fiel registro da avifauna em ambientes 
que apresentam fitofisionomias variadas (Ribon, 2010). A sua aplicação se deu de forma avulsa e em 
paralelo a amostragem dos pontos de rede, porém não nos mesmos locais onde foram montadas as 
armadilhas de rede. 
 Redes de Neblina: Para utilização das redes de neblina, foi utilizado a metodologia de Ralph et 
al (1996), orientada no Protocolo CEMA/ICMBio de 2014 referido pelo Termo de Referência proposto 
pela SUDEMA, em que consistiu na montagem de 15 redes por ponto de coleta, estendidas desde as 
05:00 até as 08:00 da manhã e a tarde, entre as 15:00 até as 18:00 horas. Foram utilizadas redes do 
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mesmo tamanho (15 metros por 3 de altura, com malha de 20mm) seguindo ROSS, 2010. A atividade 
foi realizada por 2 dias em cada ponto, totalizando 180 horas/ponto e 720 horas/área. 

Figura 139 - Rede de Neblina armada em 
ponto na ADA 

 

Figura 140 - Indivíduo capturado em 
Rede de Neblina durante análise. 

 
Figura 141 - Observação de avifauna 

através do uso do binóculo. 

 

Figura 142 - Redes Ornitológica instalada 
na área do levantamento 

 
 

Fonte: ECOSAM, 2018 
 
2.2.4.3.2 Resultados 
 

Com a aplicação do esforço amostral para este estudo, tornou-se possível o registro de 47 espécies 

de aves, distribuídas em 22 famílias e 11 ordens (Quadro 7). 
 

Quadro 7 - Táxon, Nome Comum, Uso do Habitat (U.H), áreas , áreas de encontro, método e 
classificação IUCN e MMA dos espécimes. 

TÁXON NOME COMUM U.H ÁREAS MÉTODOS  IUCN MMA 
Cathartiformes             
Cathartidae             

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha IND 1,2,3 LM 
 

NC 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela IND 1,2 LM 
 

NC 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta IND 1,2,3 LM 
 

NC 
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TÁXON NOME COMUM U.H ÁREAS MÉTODOS  IUCN MMA 
Accipitriformes             
Accipitridae             

Rupornis magnirostris gavião-carijó IND 2 LM 
 

NC 

Charadriidae             

Vanellus chilensis quero-quero IND 1,2,3,4 LM 
 

NC 

Columbiformes             
Columbidae             

Columbina talpacoti rolinha IND 1,2, LM 
 

NC 

Columbina picui rolinha-picuí IND 1,2, LM/RE 
 

NC 

Leptotila verreauxi juriti-pupu SMD 4 LM 
 

NC 

Cuculiformes            
Cuculidae            

Crotophaga ani anu-preto IND 1,2,3 LM 
 

NC 

Guira guira anu-branco IND 1,2,3,4 LM 
 

NC 

Tapera naevia Saci          
Apodiformes            
Trochilidae            

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura IND 1,3 LM 
 

NC 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho SMD 1,2,3 LM 
 

NC 

Galbuliformes            
Bucconidae            

Nystalus maculatus rapazinho-dos-velhos SMD 1,2,3 LM 
 

NC 

Piciformes            
Picidae            

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno SMD 1,2 LM 
 

NC 

Falconiformes            
Falconidae            

Caracara plancus carcará IND 1,2,3,4 LM 
 

NC 

Milvago chimachima carrapateiro IND 2,3 LM 
 

NC 

Falcosparverius quiriquiri IND 1,2,3,4 LM 
 

NC 

Psittaciformes            
Psittacidae            

Forpus xanthopterygius tuim IND 2,3 LM 
 

NC 

Passeriformes            
Thamnophilidae            

Myrmorchilus strigilatus tem-farinha-aí SMD 1,3 LM 
 

NC 

Formicivora melanogaster formigueiro-de-barriga-preta SMD 1,2 LM 
 

NC 

Taraba major choro-boi SMD 1,2,3 LM/RE 
 

NC  
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TÁXON NOME COMUM U.H ÁREAS MÉTODOS  IUCN MMA 

Thamnophilus capistratus Choca-barrada-do-nordeste SMD   LM/RE 
 

 NC 

Furnariidae            

Pseudoseisura cristata casaca-de-couro SMD 1,2,3,4 LM 
 

NC 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau SMD 1,2,4 LM/RE 
 

NC 

Rhynchocyclidae            

Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro SMD 1,2,3,4 LM/RE 
 

NC 

Tyrannidae            

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro SMD 1 LM 
 

NC 

Camptostoma obsoletum risadinha IND 2,3 LM 
 

NC 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi IND 1,2,3,4 LM 
 

NC 

Tyrannus melancholicus suiriri IND 1,3,4 LM 
 

NC 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada IND 1,2,3 LM 
 

NC 

Vireonidae            

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza SMD 1,2 LM/RE    
Hirundinidae            

Progne tapera andorinha-do-campo IND 1,2,3 LM 
 

NC 

Troglodytidae            

Troglodytes musculus corruíra IND 1,2,3,4 LM 
 

NC 

Polioptilidae            

Polioptila plumbea balança-rabo-de-chapéu-preto SMD 1,2,4 LM/RE 
 

NC 

Mimidae            

Mimus saturninus sabiá-do-campo IND 1,2,3,4 LM 
 

NC 

Passerellidae            

Zonotrichia capensis tico-tico IND 1,2,3,4 LM 
 

NC 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo IND 2 LM/RE 
 

NC 

Icteridae            

Gnorimopsarchopi pássaro-preto IND 1,2,3 LM 
 

NC 

Agelaioides fringillarius asa-de-telha-pálido IND 3 LM 
 

NC 

Thraupidae            

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste IND 1,2,3,4 LM 
 

NC 

Tangara sayaca sanhaço-cinzento SMD 2,4 LM 
 

NC 

Tangara cayana saíra-amarela IND 1,2 LM 
 

NC 

Volatinia jacarina tiziu IND 1,2,3,4 LM/RE 
 

NC 

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza SMD 1,2,3 LM/RE 
 

NC 

Fringillidae            
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TÁXON NOME COMUM U.H ÁREAS MÉTODOS  IUCN MMA 

Euphonia chlorotica fim-fim SMD 2 LM 
 

NC 

Passeridae            

Passer domesticus pardal SMD 1 LM 
 

NC 

Legendas: Método de registro: RE – Redes de Neblina, LM – Lista de Mackinnom. Categorias de ameaça: MMA, 2018 (CR – Criticamente 

em Perigo; EM – Em Perigo; VU – Vulnerável); IUCN, 2018 (LC – pouco preocupante; DD – deficiência de dados; EN – em perigo; VU 

- vulnerável; CR – criticamente em perigo; NC – Não Consta). 

 

As espécie mais abundantes para a área foram: Columbina picui, Hemitriccus 

margaritaceiventer e Chlorostilbon lucidus. A primeira, também chamada de rolinha-picui (Figura 
154), com 72 registros para área, é uma ave Columbiforme bem adaptada a presença humana, inclusive, 
se beneficia dela, pois costuma comer grãos de cultivos dosmésticos. Tem preferência por lugares 
abertos e na Caatinga costuma se reunir em bandos próximo a corpos d’água.  

A segunda, Hemitriccus margaritaceiventer (Figura 153), também chamada de Sebinho-de-
olho-de-ouro, obteve 51 registros para área, tem distribuição ampla na América do Sul e é bem 

adaptada a florestas secas tropicais. A terceira, Chlorostilbon lucidus (Figura 155), por sua vez, com 46 
registros para a área, também conhecida por Beija-flor-de-bico-vermelho, também bem adaptado a 
presença humana e costuma viver em jardins , quintais floridos e áreas abertas, sua alimentação 
principal é o néctar de algumas plantas, mas também se alimenta de aranhas e pequenos insetos.  

Das ordens mais abundantes, destacam-se Paseriformes (n=397 indivíduos) como a mais 
abundante, seguida de Columbiformes (=124 ind), Apodiformes (=60 ind) (Figura 143). Quanto as 
famílias mais abundantes, Columbidae (=117 ind) se mostrou mais significativa, seguida de 
Tyrannidae (=80 ind) e Thraupidae (=71 ind) (Figura 144). 

 
Figura 143 - Ordens da Avifauna representada por meio da abundância total das espécies do 

levantamento biótico do aterro de Guarabira. 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Ordens

A
b

u
n

d
ân

ci
a



 

 162 

Figura 144 - Famílias da Avifauna registradas no levantamento biótico representadas por meio da 
abundância total das espécies. 

 
 

Observando o uso de habitat das espécies elencadas, não houve registro de espécies 

dependentes de ambientes florestais, provavelmente devido a paisagem no entorno das áreas 

amostradas não possuirem manchas significativas de vegetação densa, ocasionando a 

indisponibilidade de habitats para espécies mais especialistas. Foram registradas, pelos dois métodos 

utilizados, uma abundância total de 565 indivíduos independentes (IND) de ambientes com vegetação, 

estes representados por 31 espécies, e 235 semidependentes (SMD) de ambientes florestados, no qual 

estes são representados por 16 espécies (Figura 145 e Figura 146). 

 

Figura 145 - Abundância das espécies de aves de acordo com o uso de habitat . 
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Figura 146 - Riqueza das espécies de aves de acordo com o uso de habitat 

 
 

Quando observado a eficiência amostral do estudo, total de 47 espécies registradas, vemos que 

a curva de acumulação de espécies se mostra em ascendência (Figura 147) indicando que a assíntota 

não foi atingida e que mais espécies podem ser registradas ainda na região, uma vez que uma 

amostragem apenas em um período sazonal pode não apresentar toda a comunidade que ocorre na 

região, assim como a quantidade de dias do estudo. Estes fatores podem ser responsáveis pelo 

comportamento da curva, porém, o esforço realizado, a somatória do total de horas de rede e de listas 

de Mackinnon, tornou-se condizente com a necessidade do estudo e da área, uma vez que esta 

apresenta-se em estado de antropização. 

 
Figura 147 - Curva de acumulação de espécies registradas no levantamento biótico do aterro 

sanitário de Guarabira. 
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Figura 148 - Espécime de Ammodrammus 
humeralis encontrada no levantamento 

biótico. 

 

Figura 149 - Espécime de Fluvicola 
nengenta . 

 

Figura 150 - Espécime de Polioptila 
plúmbea 

 

Figura 151 - Espécime de Taraba major. 

 

Figura 152 - Espécime de Todirostrum 
cinereum 

 

Figura 153 - Espécime de Hemitriccus 
margaritaceiventer 
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Figura 154 - Espécime de Columbina 
picui 

 

Figura 155 - Espécime de Chlorostilbon 
lucidus 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

 Entomofauna 
 
2.2.4.4.1 Metodologia 

 

Para entomofauna foram utilizados 4(quatros) tipos metodológicos, todos propostos pelo 

Termo de Referência: Armadilha Luminosa, Armadilha do tipo Luiz de Queiroz, Extrator de Winkler 

e Busca Ativa, dispostas de acordo com o Mapa da Figura 156. 

 
Figura 156 - Mapa de distribuição das estações amoestrais da Entomofauna. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 
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Armadilha Luminosa: Duas luzes mista do tipo mercúrio de 250W e 220v foram colocadas 

sobre fundo de tecido branco 2 x 2m e alimentadas por gerador portátil com motor de dois tempos e 

frequência de 60Hz e ~700W. Para cada unidade amostral, totalizaram 4 (3 na ADA e 1 NA AID) foi 

usado o espaçamento de 70m entre estas. As luzes ficaram expostas 1 hora/dia e os insetos atraídos por 

estas eram capturados com aspirador entomológico e frascos letais. 

Armadilha Luminosa do tipo Luiz de Queiroz: Para esta armadilha foi utilizado lâmpada u.v. 

de bastão de 220V – 20W e alimentada por bateria de carro por 12h/dia/ponto e os insetos atraídos 

por estas eram capturados com aspirador entomológico e frascos letais.  

Extrator de Winkler: Em cada ponto foi coletado em uma área de 1m² serapilheira amostral, 

esta foi peneirada e em seguida passada pelo extrator de Winkler durante 24horas. 

Busca Ativa: Foram estabelecidos transectos de 100 metros em cada ponto amostral, do 

transecto os indivíduos vegetais de até 2m de altura foram analisados, aqueles insetos visualizados 

foram capturados com auxilio de rede entomológica, aspirador entomológicos e/ou frasco letal. 
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Figura 157 - Demarcação da área para 
extração de serapilheira usada no 

extrator de Winkler. 

 

Figura 158 - Peneiragem do folhiço para o 
extrator de Winkler. 

 

Figura 159 - Folhiço passando pela 
peneira para extrator de Winkler. 

 

Figura 160 - Extrator de Winkler utilizado no 
levantamento biótico. 

 
Figura 161 - Coleta na armadilha 

luminosa. 

 

Figura 162 - Disposição da armadilha 
luminosa na área do levantamento biótico. 
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Figura 163 - Armadilha Luminosa do 
tipo Luiz de Queiroz disposta na área do 

levantamento biótico. 

 

Figura 164 - Armadilha do tipo Luiz de 
Queiroz em funcionamento no levantamento 

biótico do Aterro Sanitário de Guarabira. 

 

Figura 165 - Coleta ativa do matéria de 
entomofauna no levantamento biótico. 

 

Figura 166 - Triagem do material 
entomológico coletado no levantamento 

biótico. 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

2.2.4.4.2 Resultados 
 

Para Entomofauna foram encontrados de forma geral 77 espécies e 365 indivíduos, conforme 

quadro a seguir: 

 

Quadro 8 - Lista de espécies, quantidade de indivíduos, tipo de armadilha, área encontra e ponto 
amostral dos espécimes da entomofauna coletados durante o levantamento biótico. 

ESPÉCIE 
N° de 
Ind. 

COLETA IUCN MMA 

Anobiidae sp. 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Anopheles sp. 1 1 Luminosa NC NC 

Anopheles sp. 2 2 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Aphodidae sp. 19 Luiz de Queiroz NC NC 

Apis mellifera 2 Luminosa NC NC 

Apoica pallens 4 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 
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ESPÉCIE 
N° de 
Ind. 

COLETA IUCN MMA 

Belostoma sp. 1 2 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Belostoma sp. 2 1 Luminosa NC NC 

Berosus sp. 7 Luiz de Queiroz NC NC 

Blattellidae  sp. 2 Luiz de Queiroz NC NC 

Bombyliidae sp. 11 
Luiz de Queiroz/Luminosa/Coleta 

ativa 
NC NC 

Carabidae sp. 3 Luiz de Queiroz NC NC 

Ceresa ustulata 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Chlorida  festiva 7 Luiz de Queiroz NC NC 

Chrysomelidae sp. 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Cicadellidae sp. 1 14 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Cicadellidae sp. 2 12 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Cicadellidae sp. 3 3 Luminosa NC NC 

Cicadellidae sp. 4 3 Luminosa NC NC 

Cixiidae sp. 1 3 Luiz de Queiroz NC NC 

Cixiidae sp. 2 3 Luminosa NC NC 

Cochliomyia macellaria 1 Luminosa NC NC 

Coelosis bicornis 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Coenagrionidae sp. 1 Luminosa NC NC 

Culex sp. 2 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Cydnidae sp. 1 Luminosa NC NC 

Digitonthophagus gazella 10 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Dytiscidae sp. 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Ectenessa spinipennis 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Elateridae sp. 3 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Eurema elathea favescens 1 Coleta ativa NC NC 

Euxesta sp. 1 Luminosa NC NC 

Fannia sp. 1 Luminosa NC NC 

Formicidae sp. 1 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Formicidae sp. 2 20 Luiz de Queiroz NC NC 

Formicidae sp. 3 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Formicidae sp. 4 1 Luminosa NC NC 

Gryllidae sp. 1 3 Luiz de Queiroz NC NC 

Gyponini sp. 1 Coleta ativa NC NC 

Heliconius  melpomene 2 Coleta ativa NC NC 

Hydrophilidae sp. 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Ichneumonidae sp. 1 Luminosa NC NC 

Libellulidae sp. 1 1 Coleta ativa NC NC 

Libellulidae sp. 2 1 Coleta ativa NC NC 

Lochmaeocles  obliquatus 2 Coleta ativa/Luiz de Queiroz NC NC 

Lygaeidae sp. 1 3 Luiz de Queiroz NC NC 

Lygaeidae sp. 2 4 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Lygaeidae sp. 3 1 Extrator de Winkler NC NC 
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ESPÉCIE 
N° de 
Ind. 

COLETA IUCN MMA 

Macromusonia  major 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Mantispidae sp. 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Mantoididae argentina 3 Luminosa NC NC 

Meloidae sp. 2 Luiz de Queiroz NC NC 

Melolonthini sp. 1 29 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Melolonthini sp. 2 13 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Milichiidae  sp. 1 Luminosa NC NC 

Muscidae sp. 1 Luminosa NC NC 

Myrmecolacidae sp. 4 Luiz de Queiroz NC NC 

Notonectidae sp. 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Oreodera sp. 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Pentatomidae sp. 1 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Phaneropterinae sp. 1 Coleta ativa NC NC 

Phengodidae sp. 6 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Polistes sp. 2 Coleta ativa/Luminosa NC NC 

Psocoptera sp. 1 11 Luiz de Queiroz NC NC 

Psocoptera sp. 2 5 Luiz de Queiroz NC NC 

Rasahus sp. 4 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Reduviidae sp. 1 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Reduviidae sp. 2 2 Luiz de Queiroz NC NC 

Reduviidae sp. 3 1 Luiz de Queiroz NC NC 

Sacophagidae sp. 1 Luminosa NC NC 

Scolytidae sp. 24 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Staphylinidae sp. 3 Luminosa NC NC 

Tenebrionidae sp. 1 61 Luiz de Queiroz/Luminosa NC NC 

Tenebrionidae sp. 2 3 Luiz de Queiroz NC NC 

Traumatomutilla indica 1 Coleta ativa NC NC 

Tridactylidae sp. 4 Luminosa/Luiz de Queiroz NC NC 

Trigona spinipes 6 
Coleta ativa/Luiz de 
Queiroz/Luminosa 

NC NC 

Fonte: ECOSAM, 2018 

Todas as espécies encontras na área são comuns para Área de Caatinga Arbustiva e Florestada, 

nenhuma destas encontra-se em lista de Ameaça de Extinção. Entretanto, as espécies de Louva-a-Deus 

encontradas, Macromusonia major (Figura 170) e Mantoida argentina, são sensíveis a antropização e 

em alguns casos tem funcionalidade de qualidade ambiental, ambas da Área Diretamente Afetada.  Em 

contra partida, a espécie Coelosis bicornis é uma espécies de áreas impactadas ou ainda em estado de 

regeneração, também foi encontrado na Área Diretamente Afetada.  
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Figura 167 - Diversidade por abundância de espécies com maiores números de indivíduos capturados 
no levantamento da Entomofauna. 

 
 

Como observado no Gráfico Tenebrionidae sp.1 (Figura 168) foi a espécie com maior 

abundância, com 61 indivíduos coletados. A família Tenebrionidae pertence ao grupo dos besouros, e 

foram assim chamados, Tenebrionidae significa “aqueles que são tenébrios”, devido terem atração por 

locais escuros. São omnívoros e se alimentam de folhas em decomposição ou frescas, madeiras podres, 

insetos mortos e fungos. Suas espécies ocupam nichos ecológicos bem diferentes, habitando desde 

florestas até desertos. 
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DIVERSIDADE DE ENTOMOFAUNA

Aphodidae sp.

Bombyliidae sp.

Cicadellidae sp. 1

Cicadellidae sp. 2

Digitonthophagus gazella

Formicidae sp. 2

Melolonthini sp. 1

Scolytidae sp.

Tenebrionidae sp. 1
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Figura 168 - Espécime de Tenebrionidae sp1, 
espécie com mais indivíduos coletados durante 

o levantamento entomológico. 

 

Figura 169 - Espécime de Melolonthini sp1, 
segunda espécie com mais indivíduos coletados 

durante o levantamento entomológico. 

 
Figura 170 - Espécime de Macromusonia major. 

 

Figura 171 - Espécime de Cydnidae sp. 

 
Figura 172 - Espécime de Digitonthophagus 

gazela vulgo “Rola-Bosta”. 

 

Figura 173 - Espécime de Anopheles sp.2 
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Figura 174 - Espécime de Culex sp. 

 

Figura 175 - Espécime de Cochlyomia 
macellaria, vulgo mosca varejeira 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 

 Insetos aquáticos ou associados à corpos d’água também foram encontrados na área, devido a 
presença de reservatório artificial intermitente, foram eles os hemípteros da família Cydnidae(Figura 
171), Notonectidae e Belostomatidae, e os Coleópteros das famílias Dytiscidae e Hydrophilidae, todos 
estes em baixo números de indivíduos.  

 Para as espécies exóticas, foi registrado o besouro Rola-Bosta, Digitonthophagus gazela, que está 
amplamente distribuída no Brasil devido sua alta adaptabilidade principalmente em áreas como a 
Caatinga. 
 Ressalta-se aqui o registro de espécies potencialmente causadoras de zoonoses, doenças 
infecciosas de animais capazes de serem transmitidas naturalmente ao seres humanos, como a 

Anopheles sp. e Culex sp., que são vetores de doenças como Malária e Filariose. Cabe ressaltar que 
ambos foram registrados com baixo número de indivíduos, contudo, devido a existência de um corpo 
d’água intermitente no local, nos períodos chuvosos cabe-se o monitoramento e controle destes, uma 
vez que a população destas espécies tendem a se multiplicar podendo gerar descontrole e problemas 
de saúde pública na região. Apesar de, a área do Aterro Sanitário, encontrar-se à distâncias superiores 
aquelas da pontecialidade de vôo destas espécies, está em torno de 6 Km do centro de Guarabira,  há 
em torno da área, alguns focos populacionais de proprietários de terra circunvizinhas a do Aterro. 
Assim, propõe-se futuros monitoramento entomológicos para a área, apenas nos períodos 
preocupantes de reprodução destas espécies, ou seja, nos períodos chuvosos, sugerindo-se desta forma, 
um monitoramento anual. 

 Adicionalmente a este fato, ainda foi registrado indivíduos de Cochlyomia macellaria, espécie 
de mosca-varejeira, da família Calliphoridae, potencialmente causadora de miíase secundária 
(bicheira) em animais e no homem, sendo assim necessário a prevenção de estadia no local do Aterro 
de animais domésticos abandonados ou perdidos, que poderão se acidentar com a funcionalidade do 
empreendimento podendo-se assim serem infectados.  

 

 Ecossistemas aquáticos 
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 Conforme firmado em reunião com a SUDEMA no dia 17/09/2018, não houve necessidade de 
estudos ictiológicos na área, uma vez que foi confirmado pelo próprio parecer técnico da SUDEMA, 
em vistoria na área, e apresentado em Agosto de 2018, não haver corpos d’água permanentes na área. 
No local do  empreendimento há somente presença de barreiros intermitentes, que são pequenas 
barragens artificiais de armazenamento de água pluvial para fins de dessedentação animalque tem seu 
potencial nos períodos chuvosos. No qual cita Parecer Técnico, 2018: 

“Esses barramentos, são pequenas contenções abaixo de 1,0 hectare que tem como objetivo a 

contenção para captação de água (pluvial) – devido à escassez hídrica – visando atender a carência de 

água para dessedentação animal ou uso agrícola, aonde, os proprietários aproveitam o perfil topográfico 

existente, para implementarem diversos barramentos artificiais de acumulação próximos uns dos outros, 

os quais são construídos no interior da sua respectiva propriedade rural. Essas águas são renovadas muito 

lentamente, como demonstra, por exemplo, a ocorrência do fenômeno da eutrofização. A localização dos 

barreiros é em virtude do assoalho topográfico local, no qual tem-se depressões naturais que favorecem 

esse processo de acumulação”. 

E por fim, concluío este: 

“Conforme dados da AESA (2018) a precipitação anual para o ano de 2011 no município de 

Guarabira foi superior a média anual de 1.079 mm, ou seja, choveu cerca de 1.449,3 mm. Até o momento 

da passagem do sensor remoto da DigitalGlobe – passagem em 13/06/2011–, já havia sido registrado 

870,2 mm de chuvas no município de Guarabira-PB, ou seja, já tinha chovido cerca de 80,6% do previsto 

para o ano inteiro. No entanto, apenas nas primeiras semanas do mês de junho de 2011, foram 

registrados 45,9 mm de chuvas. Tendo como concepção, que os solos que compõem a área de estudo 

possuem taxa de infiltração baixa e muito baixa, bem como permeabilidade lenta/moderada, conclui-se 

que, a partir da leitura de identificação ou fotoidentificação, realizada com base nos critérios ou padrões 

usados na identificação e determinação de um objeto diante da resposta espectral dos alvos no momento 

da captura da cena orbital, bem como na vistoria técnica “in loco”, é possível entender, que o modelado 

terrestre da área em questão – suavidade do relevo através da baixa declividade –, e os barramentos 

artificiais de acumulação bem próximas umas das outras, tornou o solo encharcado por vários dias, o 

que foi automaticamente capturada pelas lentes do sensor remoto, levando a uma falsa interpretação 

sobre a presença de cursos d’água naturais”.   
 Apesar da não realização de estudos caracterizando a ictiofauna, foram feitas observações, por 

todos os profissionais em campo, de forma a avaliar se o único barreiro ainda com presença de água 
(Figura 176), estaria sendo um atrativo para os animais e insetos. 

Para a Mastofauna e Herpetofauna, foi-se avaliado se havia presença de pegadas, fezes, sons e 
tocas. Ao final da avaliação, que ocorreu durante os sete (07) dias de campo, não foram notados 
presenças de indivíduos ou  evidencias que associassem os grupos a presença do barreiro.  

Para a Entomofauna, foi observado presença de espécies associadas a água, como foi 

apresentando nos resultados do estudo do grupo, no item 1.7 Entomofauna: “Insetos aquáticos ou 

associados à corpos d’água também foram encontrados na área, devido a presença de reservatório 

artificial intermitente, foram eles os hemípteros da família Cydnidae (Figura 171), Notonectidae e 

Belostomatidae, e os Coleópteros das famílias Dytiscidae e Hydrophilidae, todos estes em baixo números 

de indivíduos”. 
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Para o grupo de Avifauna foi observado a presença de algumas espécies, como Quero-Quero 

(Vanellus chilensis) (Figura 177), que dentre sua dieta, há pequenos invertebrados aquáticos, mas não 
há especificidade para este. Assim, sua presença no local, pode, ou não, estar associado a presença dos 
invertebrados aquáticos. 

 
Figura 176 - Barreiro na área do 

empreendimento 

 

Figura 177 - Presença de Quero-Quero 
próximo ao barreiro 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Considerações gerais 

 

Como observado nos dados adquiridos durante o levantamento biótico da área do 

empreendimento e suas adjacentes, não foi observado, de forma geral, altos valores para diversidade. 

As espécies encontradas são típicas e esperadas para área e não houve ocorrência de espécies em estado 

grave de conservação. Contudo, para a Flora, é necessário que, durante o processo de atividades 

mitigatórias, como Reposição Florestal, seja investido no aumento da diversidade local, no qual esta, 

subsidiará o aumento da diversidade faunística, assim, deve-se priorizar o investimento das atividades 

mitigatórias próximo ao empreendimento, de forma não perpertuar o estado antrópico em que se 

encontra a área, assim como, aumentar a perda biótica e ecológica proveniente da somatória de área 

antropizada a empreendimento de alto potencial poluidor na área.  

Ainda destaca-se a necessidade de monitoramento biótico na área, primeiramente, para 

acompanhar os efeitos das atividades mitigatórias, se estas estão alcançando os objetivos traçados e, 

adicionalmente a isto, estão recuperando em partes a diversidade almejada, segundamente, para 

analisar quanto as espécimes ali presentes, se estas estão conseguindo se adaptar/desenvolver 

normalmente mesmo com a operação do empreendimento. Destes monitoramentos, sobressai-se com 

superior importância, o monitoramento entomológico da área, que além de ter valor 

ambiental/ecológico possui importância social e de saúde pública, uma vez que a presença de vetores 

de zoonoses na área é preocupante e deve ser vigiada com cautela e acurácia, durante os períodos 

chuvosos, assim, vale relembrar a necessidade do monitoramento entomológico uma vez ao ano, nestes 
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períodos, e, a partir do resultados destes, propor ações, como por exemplo de Educação Ambiental, de 

forma a conter os focos de desenvolvimento destes vetores. 

Como observado, poucos dados secundários foram aqui ressaltados, uma vez que os estudos para 

a área são deficitária e/ou de pouco confiabilidade, visto que maior parte destes referem-se a resumos 

de encontros e congressos não tendo amplo valor científico. Ainda assim, foi levado em consideração 

todo tipo de dado que pudesse enriquecer o trabalhode forma a somar com a abundância de dados. 

Isto, mais uma vez, ressalta a deficiência de dados para área de Caatinga e mostra a importância da 

necessidade de pesquisas mais rigosas que consigam extrair o potencial de conhecimentodestas áreas.  

Assim, conclui-se que a Área estudada, devido a antropização iminente que se encontra, resulta 

em uma baixa diversidade vegetal e faunística, sendo um local potencialmente adequado a instalação 

do Aterro Sanitário, pois o impacto causado a uma área já impactada é menos danoso que a uma área 

com diversidade pulsante. Adicionalmente a isto, ressalta-se a necessidade de acompanhamento da 

área durante sua operação. 

 
 Conclusão do estudo do meio biótico 

 
 Ao término dos estudos do Meio Biótico, não foram encontradas espécies em estado grave de 

conservação. Complementarmente, foi observado a ausência de dados secundários com maior robusteza, tanto 

para Flora quanto para Fauna.  

 Em consideração a isto, para o levantamento botânico, ressalta-se a importância do Plano de Reposição 

Vegetal, no qual, sugere-se que, neste, seja priorizado o cultivo de mudas das espécies já existentes no local, 

uma vez que,  a Flora de Guarabira mostrou-se pouco estudada e compreendida, destarte, não embasando 

conhecimentos a cerca das condições ambientais sobre estas espécies e a influência destas sobre os dados 

faunísticos. De forma geral, o retrato Botânico obtido é característico e próprio do ambiente, não tendo grandes 

ressalvas quanto a esta. 

 Para o levantamento faunístico, obteve-se uma baixa diversidade para Masto e Herpetofauna, os dados 

obtidos foram assim esperados, uma vez que a diversidade de mamíferos e herpetos estão expostas ao fato de 

serem uma fauna alvo para caça, o que em regiões antropizadas deixa-as mais vulneráveis a posição de presa, 

somando-se a isto, temos a necessidade territorial e de entocamento de boa parte das espécies, necessidades 

estas com pouco potencial de serem supridas uma vez que há baixa disponibilidade destes requisitos na área, 

devido a uma flora espassada e escassa.  

 Em contraponto, para Avefauna e Entomofauna, tivemos um maior número de registros de espécies, 

este fato pode estar atrelado a capacidade de deslocamente desta fauna, uma vez que os animais amostrados 

não estão limitados a área e podem se beneficiar de áreas com maior disponibilidade de água e mais florestadas, 

circunvizinhas ao local amostrado, propiciando habitação e saciação por água e alimento. 

 A ausência de corpos d’água permanentes no local, inviabilizou estudos relativos a Ictiofauna, ainda 

assim, foram levantados dados da associação da fauna encontrada com apresença de um barreiros existente, o 

que permitiu observar que um pequena parte da fauna, especificamente para o grupo de entomofauna, esta 

associada exclusivamente  a estes corpos d’água para permanência no local. 

 No geral, temos um panorama de Caatinga típica e antropizada, que não interfere na disposição do 

empreendimento no local, uma vez que a biota já encontra-se altamente alterada e não é específica da área, 
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não gerando, o empreendimento, danos relativamente altos para o cenário biótico local, pelo contrário, um 

empreendimento instalado em área já antropizada é menos lesivo e prejudicial ao meio ambiente, que aquele 

alocado em área de grandes biodiversidades. 

 

 MEIO ANTRÓPICO (Socioambiental) 

 
 Patrimônio histórico, arqueológico e cultural 

 
 De acordo com o art. 216 da Constituição Nacional de 1988, patrimônio cultural é definido 
como:  

(...) os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 

da sociedade brasileira (BRASIL, 1988).  

 
 Ainda, de acordo com a referida legislação (BRASIL, 1988), constituem patrimônio cultural as 
formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações artísticas e tecnológicas; as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico culturais; e os 
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 

 A partir de pesquisas realizadas nos quatro livros tombo nacionais, não foi encontrado 

nenhum bem ou manifestação cultural registrado em âmbito nacional no município na ADA e na AII.   
Na AII não estão registrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA nenhum sítio 
arqueológico (IPHAN, 2016), sendo, portanto, atendido este critério técnico quanto a Legislação. 
 Na esfera estadual, a partir de consulta ao IPHAEP não foi encontrado nenhum bem tombado 
no município de Guarabira, no âmbito do empreendimento em sua AID. 
 Salienta-se que está em andamento processo junto ao IPHAN, sob protocolo nº 
01408.000373/2018-06, para a realização de estudos e avaliação do patrimônio arqueológico, histórico 
e cultural existente. 

Sobre os bens materiais acautelados em âmbito Federal, constantes da Instrução Normativa 01 
de 2015, constatou-se que dentre os municípios integrantes do CONSIRES, apenas o município de 
Areia e Duas Estradas encontram-se com bens materiais protegidos pelo IPHAN, especificamente com 

relação ao Conjunto Histórico, Urbanístico e Paisagístico do município de Areia e ao patrimônio 

valorado no município de Duas Estradas (Conjunto Ferroviário). 
Com relação a estes dois municípios a logística de transporte utilizada para transportar os seus 

resíduos sólidos urbanos utilizando-se das rodovias estaduais para este transporte ate o 
empreendimento, no caso, o aterro sanitário de Guarabira, não causa impactos ou danos com relação 
aos bens materiais. O Muncipio de Areia atualmente está transportando os seus resíduos sólidos para 
o aterro sanitário de Campina Grande, percorrendo um caminho pela PB 104, BR 230 e PB 138. Mas 
ao se decidir se transportará os seus resíduos sólidos para o aterro sanitário de Guarabira, ele percorre 
outro caminho pela PB 087, PB 077 e PB 073, não impactando bens materiais de outros municípios. A 
Figura 178 mostra esta situação. 
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Figura 178 - Percursos de transporte de RSU do município de Areia - PB 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
Já o município de Duas Estradas, ele transportará seus resíduos sólidos percorrendo o caminho 

pela PB 085 e finalmente pela PB 073 ate o empreendimento. O Mapa da Figura 179 mosta esta 
situação. 
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Figura 179 - Percursos de transporte de RSU do município de Duas Estradas - PB 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
Com isto, pode-se concluir que quanto aos bens materiais, a implantação e operação do 

empreendimento não causará impactos ou danos ao centro histórico, urbanístico e cultural de Areia 
ou ao conjunto ferroviário de Duas Estradas, únicos bens matériais que existem na área do CONSIRES, 
e que o IPHAN monitora. 

A consulta realizada no site do IPHAN sobre sítios arqueológicos na AID do empreendimento, 
no território de Guarabira-PB não constatou nenhum sitio arqueológico existente, conforme mostra a 
Figura 180. 
 



 

 180 

Figura 180 - Consulta sobre sítios arqueológicos 

 
 Análise da FCA pelo IPHAN 

 
Cabe destacar que o IPHAN já analisou a FCA – Ficha de Caracterização de Atividade e emitiu 

parecer técnico nº 24/2018 em 29.11 de 2018, sobre o fato que recomenda: Considerando as 
características acima mencionadas e, conforme Anexos I e II da Instrução Normativa nº 001/2015 para 
classificação do empreendimento e das estruturas associadas, permanentes ou temporárias, entende-
se que o empreendimento enquadra-se na tipologia 55 - Infraestrutura urbana: áreas de destinação de 
resíduos sólidos / lixão (lodo, sólidos, aquoso, sanitário) e estações de transbordo, superior a 

10.000m², Nível III - de média e alta interferência sobre as condições vigentes do solo, grandes áreas 
de intervenção, com limitada ou inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado. 

Com base na Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) e nas demais informações prestadas 
pelo empreendedor, manifestamo-nos favoráveis pelo enquadramento do empreendimento 
como Nível III, sendo necessária a realização de Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico - PAIPA, que deverá ser previamente autorizado por Portaria do IPHAN, e 
procedimentos subsequentes, conforme  as indicações técnicas dos Artigos 18, 19 e 20 da IN IPHAN 
n.º 001/2015. 

O PAIPA já foi elaborado e dado entrada por meio eletrônico no IPHAN-PB, dia 13 de 

Novembro, e está sobre análise do referido órgão. 

Estamos encaminhando em Anexo uma decalração de anuência do IPHAN-PB sobre o referido 

processo, conforme solicitação da SUDEMA. 
 

 Meio Socioeconômico 
 
 Este apresenta inicialmente a base histórica e econômica do município e as principais 
conclusões sobre o Meio Sócio  Econômico sobre o Centro de Tratamento e Disposição de Resíduos 
de Guarabira – aterro sanitário de Guarabira, subdivididos nos seguintes itens: o zoneamento 
municipal, a dinâmica populacional, a infraestrutura de sanemaento e serviços, estes últimos 
subdivididos em abastecimento de aguas, esgoto sanitário e serviços de limpeza urbana e manejo de 
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resíduos solidos, saúde e educação, além do índice de desenvolvimento municipal e aspectos 
econômicos e políticos.  
 Apresenta ainda a pesquisa direta sobre as expectativas da população em relação a questão dos 
resíduos sólidos, a disposição final ambientalmente adequada e o meio ambiente em que mostra as 
principais reivindicações da comunidade do empreendimento. 
 Serão apresentados na medida em que possam facilitar o entendimento, alguns quadros, 

figuras e mapas julgados importantes para a compreensão do assunto, estando as demais informações 

detalhadas, à disposição no EIA.  

 
 A base histórica e econômica da cidade de Guarabira 

 
 Guarabira é um município brasileiro localizado no estado da Paraíba. Seu nome, de origem 
tupi, significa “morada das garças”, é uma das cidades mais populosas do estado. 
 É chamada de Rainha do Brejo pelo fato de ser a principal cidade-polo de uma região que se 
caracteriza pela regularidade de chuvas. Geograficamente não está inserida na Microrregião do Brejo 
Paraibano por ter uma região própria que leva o seu nome, ou seja, a Microrregião de Guarabira, mas 
torna-se uma importante referência política e econômica na região do Brejo. Ambas (Microrregião do 
Brejo e Microrregião de Guarabira) fazem parte da Mesorregião do Agreste Paraibano. 
 Nossa Senhora da Luz é a padroeira do município. Sua imagem original foi trazida de Portugal, 
em 1755, pelo português Antônio Rodrigues da Costa, natural de Beiriz (província do Porto), um dos 
fundadores do município. 
 O território compreendido entre o litoral e o lugar onde é o atual município foi percorrido 
pelos franceses que, aliando-se aos índios potiguares, passaram a explorar a região em busca de ouro 
que supunham existir na serra da Capaoba, hoje serra da Raiz. 
 O desbravamento encontrou obstáculos nos combates entre os índios aliados aos franceses de 
um lado, e do outro, os portugueses colonizadores da capitania, levando o governador Feliciano Coelho 
de Carvalho, em 1592, a expulsá-los.  
 Por volta de 1641, holandeses também ali estiveram à busca do ouro durante curto período, por 
serem infrutíferas as pesquisas, retornaram ao seu ponto de partida.  
 José Gonçalves da Costa Beiriz, português oriundo de pequena cidade de Beiriz, é considerado 
o fundador do município. Chegando em 1755, adquiriu terras, fundou engenho de cana-de-açúcar e 
fixou-se com a família, dando origem ao povoamento.  
 Por estar situado em território indígena, foi dada a denominação de Guarabira ou Guarabira. 
Em 1837, passou a denominar-se Independência, voltando à denominação de Guarabira, em 1877. 
 

 Formação administrativa 
 
 A fundação de Guarabira vem do ano de 1694, em terras do Engenho Morgado, pertencente a 
Duarte Gomes da Silveira. As primeiras residências edificadas dariam, mais tarde, origem a Vila da 
Independência (primeiro nome da cidade de Guarabira), que em virtude de sua localização e da 
excelência de seu solo tornou-se dona de grande prestigio e influência nas cercanias. 
 Em 1º de Novembro de 1755, com um grande terremoto de Portugal que só em Lisboa matou 
mais de 40.000 pessoas, destruindo o município, um senhor, por nome de José Rodrigues Gonçalves 
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da Costa, tomado de pânico, fugiu de Póvoa de Varzim, na província de Porto, sua terra. José Rodrigues 
chegava a Guarabira com toda sua família, construindo uma capela e colocando a imagem de Nossa 
Senhora da Luz que trouxera de Portugal. 
 Elevado à categoria de vila com a denominação de Independência, pela lei provincial nº 17, de 
27-04-1837. Sede na vila de Independência. Constituído do distrito sede. Instalado em 11-11-1837. 
Elevado à condição de cidade, com a denominação de Guarabira, pela lei provincial nº 841, de 26-11-
1877.  
 A Região Metropolitana de Guarabira foi criada pela lei complementar nº 101, de 12 de julho 
de 2011 cuja população total é de 193.656 habitantes. (PREFEITURA DE GUARABIRA, 2015)  
 

 Dinâmica populacional 
 
 De acordo com o IBGE (2017), o município de Guarabira possui uma população estimada de 
58.881 habitantes. No ano de 2010, a população total era de 55.326 habitantes, sendo 48.960 na zona 
urbana e 6.366 na zona rural, ou o equivalente a 88% de população urbana e 12% de população rural. 
Esses números demostram que houve um crescimento populacional estimado de 6,42% da população 
de Guarabira nos últimos 07 (sete) anos. 
 O município possui uma área total de 165,744 km² (IBGE, 2017) e uma densidade demográfica 
de 333,81 habitantes/km², segundo o IBGE (2010). 
 A Figura 181 mostra o crescimento populacional do município de Guarabira-PB, durante os 
últimos 70 anos, e demonstra um baixo incremento populacional.  
 Conforme, o Ministério da Saúde DATASUS, 2015, a distribuição da população por gênero, 
apresentava uma diferença percentual de 4% a mais para o gênero feminino, 48%, ficando o gênero 
masculino com 52%, o que denota equilíbrio entre as partes. 
 

Figura 181 - Distribuição da população, por situação de domicílio Urbano e Rural 

 
Fonte: IBGE, 2010 
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Figura 182 - Divisão da população, em porcentagem, por situação de domicílio Urbano e Rural 

 
Fonte: IBGE - Contagem da população. 2010 

 
 O Quadro 9 mostra o crescimento populacional do município durante os últimos setenta anos 
e que demonstra crescimento moderado. 
 

Quadro 9 - Crescimento da População (%) 1940-2010 
PERÍODOS 

1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1991 1991-2000 2000-2010 

0,86 -0,80 0,86 0,85 0,84 0,75 0,77 

Fonte: IBGE, 2010 
 

 Zoneamento municipal, Uso e ocupação do solo 
 
2.3.3.4.1 Materiais e Procedimentos Técnicos  
 
 O estudo do zoneamento municipal e do uso e ocupação do solo consistiu em distinguir as 
superfícies distintas no espaço (território) municipal, considerado sob duas perspectivas, a rural e a 
urbana, com o objetivo de definir zonas de uso atual ou projetado de acordo com instrumentos 
jurídicos ou de planejamento, utilizados na gestão pública municipal.  
 O material de maior utilidade nesse trabalho foi a imagem de satélite do Digital Globe (2014), 
georreferenciada, e interpretada com uso de técnicas de fotointerpretação de fotografias aéreas, 
auxiliada por trabalho de campo diretamente na área para checagem de objetos e reconhecimento de 
elementos topográficos.  
 
2.3.3.4.2 Zoneamento, Utilização das Terras e Uso do Solo Urbano  
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 De acordo com as exigências para o ordenamento e gestão do espaço urbano do Estatuto da 
Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001) o município de Guarabira possui o seguinte 
macrozoneamento da área urbana: 
 

I- Zonas Adensáveis Prioritárias: São aquela onde a disponibilidade de infraestrutura e o 

meio ambiente permitem a intensificação do uso e ocupação do solo no qual o índice de 

aproveitamento poderá alcançar até 4,50. 

II- Zonas Adensáveis não Prioritárias: São aquela onde a baixa disponibilidade ou a falta de 

um dos sistemas de infraestrutura básica permitem apenas uma moderada intensificação do 

uso e ocupação do solo, na qual o índice de aproveitamento poderá alcançar até 2,0. 

III- Zonas não adensáveis: São aquela onde a carência da infraestrutura e o meio ambiente não 

justificam a intensificação do uso e ocupação do solo, na qual o índice de aproveitamento 

não poderá ultrapassar 1,0. 

IV- Zonas Especiais: São porções do território do Município com destinação especifica e 
normas próprias de parcelamento, uso e ocupação do solo, compreendendo: 

a. Área Central; 

b. Zonas Especiais de Interesse Social; 

c. Zonas Especiais de Preservação. 
  

2.3.3.4.3 Zona Rural   
  

 A área rural é aquela destinada à expansão dos limites da área urbana, às atividades primárias 
e de produção de alimentos, bem como à proteção dos recursos hídricos. O município de Guarabira 
destina uma área de aproximadamente 823,903 hectares para sua lavoura permanente composta por 
acerola, banana, caju, coco-da-baía, goiaba, jaca, laranja, limão, manga, maracujá, urucum; e 1.026,720 
ha para sua lavoura temporária. Esta composta por abacaxi, amendoim, cana-de-açúcar, cebola, fava, 
feijão, mandioca, melancia, milho, tomate e palma forrageira, totalizando 1.850,623 ha destinados à 
lavoura (IBGE, 2017). A Figura 183 mostra as comunidades rurais do município de Guarabira. 
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Figura 183 - Mapa de espaço dos povoados de Guarabira 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 As comunidades do entorno da área do empreendimento são respectivamente: Comunidade 
de Contendas, Comunidade de Tabocas, Sitio Serrinha de Guarabira e Sitio Serrinha de Alagoinha. 
 
2.3.3.4.4 Utilização e Ocupação das Terras 
 
 De acordo com o Censo Agropecuário de 2017 do IBGE, a utilização das terras se dar através 

da seguinte divisão: Lavouras Permanentes e Temporárias, 1.850,623 ha, Pastagens 7.303,02 ha, 

Matas e Florestas, 552,707 ha e Sistemas Agroflorestais, 91,700 ha. 
 A Figura 184 de uso e ocupação de terras (solo) mostra que a área do empreendimento. 
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Figura 184 - Mapa de uso e ocupação do solo 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 O Estudo do meio antrópico – socioeconômico apresenta como áreas de influencias do estudo 
os seguintes pontos: A AID – Área de Influência Direta e um raio de 2,5 km do centro da ADA – Área 
Diretamente Afetada.  A AII e todo o território de Guarabira. Estas áreas estão demonstradas na Figura 
185. 
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Figura 185 - Áreas de influência direta e indireta 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
Figura 186 - Mapa de uso e ocupação do solo 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 
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 Zona Industrial 
 
 Além da economia baseada no comércio, o setor industrial tem apresentado grande 
desenvolvimento nos últimos anos. Com um Distrito Industrial em fase de expansão e espaço para 
instalações de novas empresas. Podemos destacar as indústrias de móveis de madeira (há um grande 
número de micro marcenarias em regime informal) e tubulares; indústria de vinagre e aguardente; 
cerâmica (filtros, telhas e tijolos) e pré-moldados; oficinas mecânicas (há uma Associação dos 
Mecânicos de Guarabira); têxtil (as empresas âncoras são a Ricol e a Rota fabricantes de fardamentos 
militares); também são organizadas através de uma associação as pequenas fábricas de confecções; há 
também uma fábrica de redes de dormir no bairro do Cordeiro; ração animal e num destaque para 
avicultura (agroindústria). Guarabira também possui diversos setores industriais entre pequenas e 
grandes empresas, com destaque para o setor industrial alimentício com a empresa Guaraves, têxtil 
com o Grupo João Rafael, e o calçadista com Rogério Esportes e Alpargatas, responsáveis por uma 
significativa participação no aquecimento da economia local como também, pela população flutuante 
que transita pelo município. (SILVA, 2014) 
 

 Zona Urbana 
 
2.3.3.6.1 Situação da Cidade 
 
 O município está localizado no Piemonte da Borborema, na mesorregião do Agreste e do Brejo 
Paraibano. Com uma área de 165.744 km² o município ocupa o 115º lugar em extensão territorial no 
Estado e fica à 96 km de distância de João Pessoa, capital Paraibana. Limita-se ao norte com Pirpirituba, 
ao sul com Mulungu e Alagoinha, a leste com Araçaci e a oeste com Pilõezinho e Cuitegi. Guarabira 
possui relevo predominantemente suave-ondulado, cortado por vales estreitos, além de elevações 
residuais, cristas e outeiros pontuam a linha do horizonte. A vegetação é basicamente composta por 
caatinga hiperxerófila com trechos de Floresta Caducifólia (EMBRAPA, 2005). 
 O município de Guarabira encontra-se inserido na bacia hidrográfica do Rio Mamanguape. É 
banhado pelo Rio Guarabira, com nascentes no vizinho município de Pilõezinhos, sendo alimentado 
pelos afluentes riachos Curral Picado, Poço Escuro, Poções, Quandú, Tauá e Palmeira. O Rio Araçagi, 
também percorre parte do seu território, passando pelos povoados de Maciel e Escrivão. É cortado, 
ainda, pelo Rio Mamanguape que atravessa o distrito de Cachoeiras dos Guedes, e se presta, também, 
a limitar Guarabira com os municípios de Mulungu e Araçagi. No período de estiagem o leito e 
margem desse, são utilizados para plantio de gramíneas e batata-doce (RODRIGUEZ, 2002).  
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Figura 187 - Década de 1960 

 
Fonte: PMG, 2018 

 
Figura 188 - Rodovias que cruzam o município 

 
Fonte: Maps, 2018 
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Figura 189 - Mapa geral do município 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 Aspectos relacionados a saúde, educação e Sociais e Culturais 

 
2.3.3.7.1 Saúde 
 
2.3.3.7.2 Atenção básica (nível primário) 
 

 Agentes comunitários de saúde 
 
 Segundo o Ministério da Saúde (2013), o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) 
é hoje considerado parte da Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde 
são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de 
saúde. 
 O município de Guarabira conta com cento e treze (113) agentes comunitários de saúde, (ACS) 
que atendem ao equivalente a 97% da população do município, de acordo com os dados do Ministério 
da Saúde para o ano de 2015. Os dados disponíveis até maio de 2015 apontavam para uma quantidade 
de 55.977 habitantes com cobertura pelo serviço. Foram transferidos do Fundo Nacional de Saúde para 
o município de Guarabira, em 2014, R$ 1.580.826 e até o mês de maio de 2015, o valor transferido foi 
de R$ 355.914. 
 A Figura 190 mostra a evolução da cobertura populacional de Guarabira pelos agentes 
comunitários de saúde. 
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Figura 190 - Cobertura populacional pelos ACS em Guarabira. 

 
*dados de 2015 referentes ao mês de maio 

Fonte: Ministério da Saúde, 2015 
 
 A Figura 191 mostra o número de agentes comunitários de saúde em Guarabira. 
 

Figura 191 - Número de agentes comunitários de saúde em Guarabira. 

 
*dados de 2015 referentes ao mês de maio 

Fonte: Ministério da Saúde, 2015 
 

 Equipes de Saúde da Família 
 
 O município de Guarabira conta com dezoito (18) equipes de saúde da família que, segundo o 
Ministério da Saúde, constituem-se de equipes com profissionais de diferentes especialidades, 
compostas no mínimo por médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de família 
e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico de 
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enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Pode-se acrescentar a esta composição, como 
parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde bucal (ou equipe de Saúde Bucal-eSB): 
cirurgião-dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal. 
 A Figura 192 mostra percentual de cobertura populacional pelas equipes de saúde da família 
no município de Guarabira, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. 
 

Figura 192 - Cobertura populacional pelas equipes de saúde da família em Guarabira. 

 
*dados do ano de 2015 referentes ao mês de maio 

Fonte: Ministério da Saúde, 2015 
 

 A Figura 193 mostra o número de equipes de saúde da família em Guarabira no ano de 2015. 
 

Figura 193 - Número de equipes de saúde da família em Guarabira. 

 
*dados do ano de 2015 referentes ao mês de maio 

Fonte: Ministério da Saúde, 2015 
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 Farmácia popular 
 
 Segundo os dados do Ministério da Saúde o programa atua sobre dois eixos de ação: através de 
unidades próprias ou através de parcerias com farmácias e drogarias privadas. 
 O município de Guarabira conta desde 2006 com uma unidade da Farmácia Popular do Brasil. 
 No país, ao todo existem 546 unidades desse tipo em funcionamento. Segundo o Ministério da 
Saúde, a única condição para a aquisição dos medicamentos disponíveis nessas unidades é a 
apresentação de receita médica ou odontológica. O município ou estado parceiro do Programa recebe 
R$ 50.000,00 para implantação da unidade além de R$ 10.000,00 mensais, após a inauguração, para 
manutenção da unidade. Além disso, todos os móveis e equipamentos são encaminhados pela Fiocruz 
através de comodato. 
 A Figura 194 mostra os dados do Ministério da Saúde sobre a quantidade de farmácias 
populares em Guarabira, nos anos de 2006 a 2015. 
 

Figura 194 - Quantidade de farmácias populares em Guarabira. 

 
Fonte: Dados do ano de 2006 a 2015: Ministério da Saúde (2015) 

Fonte: Dados de 2016: Secretaria Municipal de Saúde (2018) 
 
 Em relação ao sistema de parceria entre o Governo Federal e as farmácias, o município de 
Guarabira possui nove (09) farmácias com a marca “Aqui tem farmácia popular. (Figura 195). Nesse 
sistema o governo paga uma parte do valor dos medicamentos e o cidadão paga o restante. O valor 
pago pelo Governo é fixo, por isso, o cidadão pode pagar menos para alguns medicamentos do que 
para outros, de acordo com a marca e o preço praticado pela farmácia. Mas, em geral, a população 
pode pagar até um décimo do preço de mercado do medicamento. Para ter acesso a essa economia, 
basta que a pessoa procure uma drogaria com a marca “Aqui tem Farmácia Popular” e apresente a 
receita médica acompanhada do seu CPF. Atualmente, esse sistema está trabalhando com 
medicamentos de hipertensão, diabetes e anticoncepcionais, segundo o Ministério da Saúde. 
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Figura 195 - Número de farmácias conveniadas em Guarabira. 

’  
*dados do ano de 2015 referentes ao mês de maio 

Fonte: Ministério da Saúde, 2015 
 

 Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF) 
 
 O NASF foi criado para ampliar o atendimento e a qualidade dos serviços do SUS oferecidos 
aos usuários da Atenção Básica e é constituído por profissionais de diferentes áreas de conhecimento 
que atuam na promoção, prevenção e reabilitação da saúde, em parceria com os profissionais das 
Equipes de Saúde da Família que prestam os serviços nas Unidades Básicas de Saúde. 
 Existem duas modalidades de NASF: 

 NASF 1 – composto por no mínimo cinco das profissões de nível superior (Psicólogo; 
Assistente Social; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Profissional da Educação 
Física; Nutricionista; Terapeuta Ocupacional; Médico Ginecologista; Médico Homeopata; 
Médico Acupunturista; Médico Pediatra; e Médico Psiquiatra) vinculado de 8 a 20 Equipes 
Saúde da Família. 

 NASF 2 – composto por no mínimo três profissionais de nível superior de ocupações não-
coincidentes (Assistente Social; Profissional de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 
Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; e Terapeuta Ocupacional), vinculado a no mínimo 3 
Equipes Saúde da Família. 

 
 O município de Guarabira possui Núcleos de Apoio à Saúde da Família desde o ano de 2009. A 
partir de 2014 o número de NASF passou de dois (02) para três (03), permanecendo assim até a 
presente data. Todos os núcleos existentes no município são do tipo NASF 1. A inexistência de NASF 
1 em Guarabira se deve ao fato de não ser permitido a implantação das duas modalidades de forma 
concomitante, segundo o Ministério da Saúde. 
 A Figura 196 mostra a quantidade de NASF’s em Guarabira, conforme o Ministério da Saúde 
(2015). 
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Figura 196 - Quantidade de NASF’s em Guarabira. 

 
*dados do ano de 2015 referentes ao mês de maio 

Fonte: Ministério da Saúde, 2015 
 

• Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
 
 De acordo com o Ministério da Saúde, os principais serviços oferecidos pelas UBS são consultas 
médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento 
odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. Nessas 
unidades são oferecidos atendimentos de Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e 
Odontologia. 
 Segundo os dados do Ministério da Saúde de abril de 2015 indicavam que a cobertura de 
Unidades Básicas de Saúde era suficiente para atender 57.000 habitantes, ou o equivalente a 99,33% da 
população. 
 
2.3.3.7.3 Atenção especializada (nível intermediário) 
 

 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
 
 De acordo com o Ministério da Saúde (2015), o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou 
Núcleo de Atenção Psicossocial é um serviço de saúde aberto e comunitário do SUS de referência e 
tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais 
quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado 
intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. 
 O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de sua área de abrangência, 
realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 
exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. É um serviço de 
atendimento de saúde mental criado para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos. 
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 O município de Guarabira possui desde 2011 dois (02) CAPS, sendo um do tipo CAPS II e um 
do tipo CAPS ad. O CAPS II existe desde 2008, enquanto que o CAPSad existe no município desde o 
ano de 2010. 
 O CAPS II é destinado ao atendimento diário de adultos, em sua população de abrangência, 
com transtornos mentais severos e persistentes. Por sua vez, o CAPSad deve atender, de maneira diária, 
a população com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, como álcool 
e outras drogas. Esse tipo de CAPS possui leitos de repouso com a finalidade exclusiva de tratamento 
de desintoxicação. 
 Segundo o Ministério da Saúde, os CAPS devem funcionar, pelo menos, durante os cinco dias 
úteis da semana (2ª a 6ª feira) e seu horário e funcionamento nos fins de semana dependem do tipo de 
CAPS 

 CAPS II – funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Pode ter um terceiro período, 
funcionando até as 21 horas. 

 CAPSad – funciona das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. Pode ter um terceiro período, 
funcionando até as 21 horas. 

 A Figura 197 mostra a quantidade e os tipos de CAPS existentes no município de Guarabira. 
 

Figura 197 - Quantidade de CAPS em Guarabira. 

 
Fonte: Dados do ano de 2015: Ministério da Saúde (2015) 

Fonte: Dados de 2016: Secretaria Municipal de Saúde (2018) 
 

 Odontologia 
 
 O município de Guarabira possui desde 2005, um (01) Centros de Especialidade Odontológica 
(CEO). Em 2010, o município ganhou um (01) Laboratório de próteses dentárias. A Figura 198 mostra 
os valores transferidos para o CEO de Guarabira desde 2005. 
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Figura 198 - Valores transferidos para serviços odontológicos em Guarabira. 

 
*valores do ano de 2015 referentes ao mês de maio 

Fonte: Ministério da Saúde, 2015 
 

 Prevenção e tratamento do câncer 
 
 Em relação a Saúde da Mulher, a Figura 199 e a Figura 200 mostram a quantidade de exames 
realizados para prevenção e tratamento do câncer em Guarabira. Analisando os dados do Ministério 
da Saúde (2015), o número total de exames cito-patológicos e mamografias têm diminuído a cada ano. 
 

Figura 199 - Quantidade de exames realizados em Guarabira de 2011 a 2014. 

 
* dados do ano de 2014 são preliminares 

Fonte: Ministério da Saúde, 2015 
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Figura 200 - Quantidade de mamografias realizadas em Guarabira de 2010 a 2014. 

 
* dados do ano de 2014 são preliminares 

Fonte: Ministério da Saúde, 2015 
 

 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) 
 
 O município de Guarabira conta desde 2013 com o SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência atendendo com duas (02) ambulâncias básicas e uma (01) ambulância avançada, conforme 
pode ser visto na Figura 201. 
 Segundo o Ministério da Saúde, a função básica do SAMU é responder de forma organizada, a 
fim de evitar o uso excessivo de recursos, a toda situação de urgência que necessite de meios médicos, 
desde o primeiro contato telefônico até a liberação das vítimas ou seus encaminhamentos aos serviços 
de saúde. O sistema deve determinar e desencadear a resposta mais adequada para o caso, assegurar a 
disponibilidade dos meios hospitalares, determinar o tipo de transporte exigido e preparar o 
acolhimento dos pacientes nos serviços de saúde. 
 Além disso, o município possui desde 2011 uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
localizada na Rodovia PB-057 que dá acesso ao município de Araçagi. 
 

Figura 201 - Quantidade de ambulâncias do SAMU em Guarabira. 
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*dados do ano de 2015 referentes ao mês de abril 

Fonte: Ministério da Saúde, 2015 
 

2.3.3.7.4 Hospitais especializados 
 
 O município de Guarabira conta com os seguintes hospitais especializados, segundo o sistema 
de informações da saúde do estado da Paraíba. (Quadro 10) 
 

Quadro 10 - Hospitais especializados em Guarabira. 

Estabelecimento 

Vínculo 

com o 

SUS 

Tipo de 

gestão 

Esfera 

administrativa 
Atendimento 

Total 

de 

leitos 

Clínica Santa Clara Não Municipal Privada Manhã/Tarde 16 

Prosfrag Não Municipal Privada Manhã/Tarde 25 

Fonte: INFOSAUDEPB, 2015 
 

 Hospitais gerais 

 
 O município de Guarabira conta com os seguintes hospitais gerais, segundo o sistema de 
informações da saúde do estado da Paraíba. (Quadro 11) 
 

Quadro 11 - Hospitais gerais em Guarabira. 

Estabelecimento 
Vínculo com 

o SUS 

Tipo de 

gestão 

Esfera 

administrativa 
Atendimento 

Total 

de 

leitos 

Centro de Visão 

Genival Lucena 
Não Municipal Municipal Manhã/Tarde 3 



 

 200 

Complexo de Saúde 

do Município de 

Guarabira 

Não Dupla Estadual Manhã/Tarde 74 

Fonte: INFOSAUDEPB, 2015 
 
2.3.3.8.1 Estrutura organizacional da SMS e Serviços 
 
 A infraestrutura pode ser analisada a partir da caracterização da rede de serviços de saúde 
existentes no município de Guarabira. 
 A rede de assistencial em Saúde Guarabira conta com 82 estabelecimentos de saúde cadastrados 
junto ao CNES/DATASUS/MS, desses 48 prestam serviços ao SUS, sendo 42 (87,5%) é da rede 
municipal, 6 (8,9%) da rede estadual e 34 da rede privada, os quais estão sob a gestão municipal de 
Guarabira. 
 A rede própria de serviços municipais compõe de 19 Unidades Básicas de Saúde, 02 Postos de 
Saúde, 19 Equipes de Saúde da Família, 03 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF1), 01 Centro 
de Referência Saúde da Mulher e da Criança (CSM), 02 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 01 
Centro de Especialidade Odontológico, 02 Centros de Atenção Especializada (Policlínicas), 01 
Laboratório municipal (Centro de Saúde Burity), 01 Centro de Reabilitação e 01 Centro da Visão. 
 O município conta ainda com 01 base do SAMU, 01 ambulância avançada, 02 ambulâncias 
básicas, além de 02 farmácias. 
 A rede hospitalar de Guarabira conta com 01 Hospital Regional, com gestão municipal que 
possui 70 leitos, sendo que 06 são de UTI e um Hospital Pronto Socorro de Fraturas, com 32 leitos, 
privado que compõe a rede complementar do SUS. 
 Para a análise da oferta de serviços foi considerada a Programação Pactuada Integrada – 
PPI/2015, a qual durante a elaboração do Plano de Saúde encontra-se também em processo de 
discussão e construção. A PPI/2015 adotou para as ações das áreas estratégicas os parâmetros definidos 
pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde – MS e Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba – SESPB. 
 O município encontra-se habilitado na condição de Gestão Plena do Sistema oferecendo a 
população local e referenciada os três níveis assistenciais de saúde, sendo ofertados no município a 
Atenção Básica e a média complexidade e referenciado a alta complexidade. 
 O Quadro 12 mostra a quantidade de estabelecimentos de Guarabira por esfera administrativa. 
 

Quadro 12 - Esfera administrativa (gerência) estabelecimentos Guarabira Jan-Dez 2016 

Esfera 

Administrativa 

(Gerência) 

Total 

Tipo de Gestão 

Municipal Estadual Privado 

PRIVADA 34 0 0 34 

ESTADUAL 6 0 6 0 

MUNICIPAL 42 42 0 0 

Total 82 42 6 44 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2018) 
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2.3.3.8.2 Taxa de Natalidade 
 
 A taxa de natalidade do município de Guarabira ao longo do período analisado sofreu variação 
negativa de 3,72. Essa tendência, na taxa de natalidade no Brasil, por exemplo, tem diminuído nas 
últimas décadas e isso se deve principalmente à entrada da mulher no mercado de trabalho, ao aumento 
do uso de anticoncepcionais e aos gastos financeiros que se tem para criar um filho. 
 O Quadro 13 mostra a taxa bruta de natalidade de Guarabira para o período 2005-2012, 
conforme o Relatório de Gestão 2017 da Secretaria Municipal de Saúde 
 

Quadro 13 - Taxa bruta de natalidade, Guarabira 2005-2012 

Guarabira 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

14,38 14,89 14,32 13,38 12,05 12,54 11,60 10,66 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2018) 
 

 Análise das condições de saúde 

 
 As ações de Vigilância em saúde no território municipal acontecem de acordo com o 
comportamento do perfil epidemiológico no município e controle de doenças, sendo de extrema 
relevância, pois compreendem a promoção e a proteção da saúde, cuja atuação possibilita melhoria nas 
condições de vida da população. 
 
2.3.3.9.1 Coberturas vacinais 
 
 O Quadro 14 mostra a cobertura do período 2014 a 2017 referente a imunizações. Analisando 
o quadro, percebe-se que a cobertura vacinal apresenta um comportamento crescente na maioria dos 
casos, atende as metas mínimas nacionais. 
 

Quadro 14 - Imunizações: cobertura período 2014 a 2017 

Imuno 2014 2015 2016 2017 

BCG (BCG) 299,1 110,2 199,2 262,18 

Contra Hepatite B (HB) 128,9 104,6 140,9 252,9 

Poliomielite 139,9 79,3 83,99 90,38 

Rotavirus Humano (RR) 140,39 80,7 93,5 79,36 

Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA) - - - - 

Tríplice Viral (SCR) 200,12 91,77 93,18 81,68 

Penta 130,55 80,7 88,28 91,73 

Pneumocócica 10 V 128,59 82,89 97,8 93,98 

Meningococo C 122,15 81,9 92,5 78,2 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2018) 
 
2.3.3.9.2 Morbidade hospitalar 
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 O Quadro 15 mostra a morbidade hospitalar por grupos de causas e faixa etária para o 
município de Guarabira. 
 

Quadro 15 - Morbidade hospitalar por grupos de causas, faixa etária e por residência 

Capítulo CID-10 
Menor 

1 

1 a 

4 

5 a 

9 

10 

a 

14 

15 

a 

19 

20 

a 

29 

30 

a 

39 

40 

a 

49 

50 

a 

59 

60 

a 

69 

70 

a 

79 

80 e 

mais 
Total 

Capítulo I – 

Algumas doenças 

infecciosas e 

parasitárias 

15 25 7 3 4 20 23 14 19 13 22 19 184 

Capítulo II 

Neoplasias 

(tumores) 

0 5 11 9 11 7 30 65 44 49 27 12 270 

Capítulo III – 

Doenças sangue 

órgãos hemat e 

transt imunitár 

3 3 1 2 0 0 0 2 1 1 2 2 17 

Capítulo IV 

Doenças 

endócrinas 

nutricionais e 

metabólicas 

1 0 15 0 2 1 3 8 8 13 9 4 64 

Capítulo V 

Transtornos 

mentais e 

comportamentais 

0 0 0 0 4 16 9 10 5 1 0 0 45 

Capítulo VI 

Doenças do 

sistema nervoso 

1 2 1 6 1 4 1 4 0 1 1 0 22 

Capítulo VII 

Doenças do olho 

e anexos 

0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 

Capítulo VIII – 

Doenças do 

ouvido e da 

apófise mastóide 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

Capítulo IX – 

Doenças do 

aparelho 

circulatório 

1 0 2 1 4 20 24 33 32 27 35 29 208 

Capítulo X – 

Doenças do 

aparelho 

respiratório 

40 50 15 7 5 6 11 7 19 15 25 35 235 



 

 203 

Capítulo XI – 

Doenças do 

aparelho 

digestivo 

9 10 8 9 8 41 69 69 61 39 27 14 364 

Capítulo XII – 

Doenças da pele e 

do tecido 

subcutâneo 

0 5 0 2 2 7 3 7 4 3 3 0 36 

Capítulo XIII – 

Doenças sist. 

Osteomuscular e 

tec. Conjuntivo 

0 0 3 2 5 12 8 17 6 5 6 1 65 

Capítulo XIV – 

Doenças do 

aparelho 

geniturinário 

7 4 15 9 17 31 31 58 28 28 15 10 253 

Capítulo XV – 

Gravidez parto e 

puerpério 

0 0 0 15 133 374 188 8 1 0 0 0 719 

Capítulo XVI – 

Algumas afec. 

Originadas no 

período perinatal 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

Capítulo XVII – 

Mait. Cong. 

Deformid. E 

anomalias 

cromossômicas 

6 6 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 19 

Capítulo XVIII – 

Sint. Sinais e 

achad. Anorm. ex 

clin e laborat 

0 0 0 1 2 4 2 2 4 4 6 5 30 

Capítulo XIX – 

Lesões enven e alg 

out conseq. 

Causas extremas 

3 6 29 21 18 38 43 35 25 18 9 14 259 

Capítulo XXI – 

Contatos com 

serviços de saúde 

0 0 4 2 2 38 38 4 7 10 2 1 108 

TOTAL 111 117 113 91 219 621 485 344 265 227 190 148 2.929 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2018) 
 
 O município de Guarabira apresentou em 2016, 2.929 internações entre motivos de internações 
719 foram de gravidez, parto e puerpério, 364 por doenças do aparelho digestivo acometendo a faixa 
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etária de 30 a 69 anos, 270 por neoplasias. A faixa etária com o maior índice de internação foi a de 20 
a 29 anos, com 621 internações. 
 

 Mortalidade 

 
 O Sistema de Informação Sobre Mortalidade-SIM é de grande importância, por constituir um 
banco de dados indispensáveis para a construção de indicadores de saúde, e mensurar aspectos 
relativos à saúde da população, bem como para elaboração de programas voltados para a redução de 
morbimortalidade. 
 Em 2016 ocorreram 399 óbitos, com maior incidência na faixa etária de 80 anos e mais, 
totalizando o número de 154 óbitos nesta faixa etária. Com relação à mortalidade por grupo de causas 
e faixa etária observa-se que em primeiro lugar estão às doenças do aparelho circulatório, com um total 
de 119 vítimas de ambos os gêneros, com maior incidência, em pessoas acima de 80 anos. Em seguida, 
as Neoplasias com 68 óbitos, com maior incidência na faixa etária entre 70 a 79 anos. Posteriormente, 
as doenças do aparelho respiratório com 53 casos de óbitos, com maior incidência na faixa etária de 80 
anos e mais. 
 
2.3.3.10.1 Mortalidade infantil 
 
 No período de 2010 a 2016 registrou-se em 2012 um aumento do número de óbitos em menores 
de 01 ano, com redução em 2014 e 2015 seguindo a tendência nacional deste indicador. Em 2016, este 
aumento de mortalidade infantil ocorreu de forma crescente, tendo como etiologia pneumonias, 
cardiopatia congênita e outras afecções congênitas. 
 O Quadro 16 mostra o número de nascidos vivos e a taxa de mortalidade infantil em Guarabira. 
 
Quadro 16 - Número de nascidos vivos, óbitos e taxa de mortalidade infantil em Guarabira 2014-2017 

Dados e indicadores 2014 2015 2016 2017 

Número de nascidos vivos 785 852 862 761 

Número de óbitos em menores de 01 ano 10 10 12 09 

Taxa de mortalidade infantil 10% 10% 12% 0,13% 

Mortalidade neonatal (até 28 dias) 09 07 07 05 

Mortalidade pós-neonatal (28d a 01 ano) 01 03 05 05 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2018) 
 
 O Quadro 17 mostra a mortalidade por grupos de causas e faixa etária para o município de 
Guarabira. 
 

Quadro 17 - Mortalidade por grupos de causa e faixa etária 

Capítulo CID-10 
Menor 

1 

1 

a 

4 

5 

a 

9 

10 

a 

14 

15 

a 

19 

20 

a 

29 

30 

a 

39 

40 

a 

49 

50 

a 

59 

60 

a 

69 

70 

a 

79 

80 e 

mais 

Idade 

ignorada 
Total 
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Capítulo I – 

Algumas doenças 

infecciosas e 

parasitárias 

0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 3 5 0 15 

Capítulo II 

Neoplasias 

(tumores) 

0 0 0 1 0 2 5 4 13 10 19 14 0 68 

Capítulo IV – 

Doenças endócrinas 

nutricionais e 

metabólicas 

0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 17 16 0 47 

Capítulo V – 

Transtornos 

mentais e 

comportamentais 

0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 6 

Capítulo VI – 

Doenças do sistema 

nervoso 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 

Capítulo IX – 

Doenças do 

aparelho 

circulatório 

0 1 0 0 0 1 4 5 9 15 30 54 0 119 

Capítulo X – 

Doenças do 

aparelho 

respiratório 

1 0 0 0 0 0 0 1 3 6 4 38 0 53 

Capítulo XI – 

Doenças do 

aparelho digestivo 

0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 2 10 0 23 

Capítulo XII – 

Doenças da pele e 

do tecido 

subcutâneo 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 6 

Capítulo XIII – 

Doenças sist. 

Osteomuscular e tec 

conjuntivo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Capítulo XIV 

Doenças do 

aparelho 

geniturinário 

0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 7 0 15 

Capítulo XVI 

Algumas afec 

originadas no 

período perinatal 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Capítulo XVII Malf 

cong deformid e 

nomalias 

cromossômicas 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 



 

 206 

Capítulo XVIII Sint 

sinais e achad 

anorm ex clin e 

laborat 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Capítulo XX – 

Causas externas de 

morbidade e 

mortalidade 

0 0 0 0 2 8 8 2 4 4 1 3 0 32 

TOTAL 9 2 0 2 3 11 24 19 44 51 80 154 0 399 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2018) 
 
2.3.3.10.2 Mortalidade materna 
 
 A avaliação dos óbitos ocorridos na população feminina de 10 a 49 anos, por grupos de causas, 
capítulo CID 10, revisão, no município de Guarabira, revela a predominância das Doenças do Aparelho 
Circulatório, com a tendência decrescente no período. A segunda maior causa corresponde as 
Neoplasias, estas registram uma tendência crescente no período estudado. As causas externas, terceira 
principal causa que também registra crescimento no período em análise. 
 A razão de óbitos de mulheres em idade fértil apresenta a tendência crescente de ocorrência no 
município registrado entre 2010 a 2015. Este aumento pode ser atribuído principalmente à melhoria 
da qualidade de informações deste indicador. Pode-se observar que em 2015 não houveram óbitos 
maternos no município de Guarabira. Em 2016, houve 01 óbito materno, ocasionado por hipertensão 
materna. 
 O Quadro 18 mostra o número de óbitos maternos e em mulheres em idade fértil no município 
de Guarabira de 2010 a 2016. 
 
Quadro 18 - Número de óbitos maternos e em mulheres em idade fértil - Guarabira 2010-2016 

Dados 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de óbitos maternos 00 01 01 02 01 00 01 

Número de mulheres em idade fértil 20 14 13 17 17 20 15 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde (2018) 
 
 A avaliação do óbito materno segundo causa demonstra a predominância de óbitos por 
hipertensão gestacional por proteinúria significativa (pré-eclâmpsia), gravidez ectópica, atonia uterina 
e infecção puerpereal esta distribuição está compatível com as principais causas de óbitos por causas 
maternas diretas no Brasil, referentes aos anos anteriores a 2014. No que diz respeito a 2015, o número 
de óbitos por causa materna foi de 0, demonstrando o bom acompanhamento e monitoramento destas 
mulheres no período gestacional. O óbito ocasionado em 2016 foi devido a hemorragia intracerebral 
relacionada à hipertensão materna. 
 O Quadro 19 mostra o número de óbitos segundo a causa básica no município de Guarabira de 
2010 a 2016. 
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Quadro 19 - Número de óbitos, segundo causa básica (CID 10). Guarabira 2010-2016 

Causa 

materna 

(CID 10) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eclampsia 00 00 00 00 00 00 00 

Hipertensão 00 00 00 01 00 00 01 

Aborto 00 00 00 00 00 00 00 

Gravidez 

Ectópica 
00 00 01 00 00 00 00 

Atonia 

Uterina 
00 00 00 01 01 00 00 

Infecção 

puerpereal 
00 01 00 00 00 00 00 

TOTAL 00 01 01 02 01 00 01 

 
2.3.3.10.3 Educação 
 
2.3.3.10.4 Ensino fundamental e médio 
 
 Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), a expectativa de anos de 
estudo em Guarabira é de 9,23 anos. Esse indicador indica o número de anos de estudo que uma criança 
que inicia a vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. No Brasil, 
a média é de 9,54 anos.  
 O ensino fundamental no Brasil, conforme estabelecido pelo Ministério da Educação, tem 
duração de nove (09) anos, abrangendo a faixa etária que vai de 6 a 14 anos.  
 De acordo com o Portal ODM – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2013), no 
município de Guarabira, em 2010, verificou-se que 19,0% das crianças não estavam na escola, 
representando uma evolução já que em 1991 esse percentual era de 37,3%. Em relação ao ensino médio, 
nas últimas décadas, a frequência de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio melhorou. Mesmo assim, 
em 2010, 58,3% desses jovens estavam fora da escola. 
 Conforme o Portal ODM (2013), o maior desafio ainda está na conclusão. A taxa de conclusão 
do fundamental, entre jovens de 15 a 17 anos, em Guarabira atualmente é de 47,7%. Quando analisado 
o ensino médio, os percentuais de conclusão caem para 47,4%. 
 O percentual de alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos no município de 
Guarabira, em 2010, era de 95,6%. (ODM, 2015) 
 De acordo com o IBGE, o número de matrículas em escolas de ensino fundamental no ano de 
2012, no município de Guarabira, foi de 9.693 matrículas e no ensino médio o número de matrículas 
foi de 2.815. O município possui na rede de ensino fundamental cinquenta e nove (59) escolas e 3.204 
docentes distribuídos conforme o Quadro 20: 
 
Quadro 20 - Quantidade de escolas e docentes no nível fundamental em Guarabira, no ano de 2012. 

ESCOLA QUANTIDADE DOCENTES 
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Privada 16 escolas 187 professores 

Pública estadual 10 escolas 159 professores 

Pública municipal 33 escolas 205 professores 

Fonte: IBGE, 2012 
 
 Quanto as escolas de nível médio são ao todo oito (08) e ao todo são 198 professores no 
município distribuídos da seguinte forma (Quadro 21): 
 
Quadro 21 - Quantidade de escolas e docentes no nível médio em Guarabira, no ano de 2012. 

ESCOLA QUANTIDADE DOCENTES 

Privada 4 escolas 73 professores 

Pública estadual 2 escolas 70 professores 

Pública federal 1 escola 11 professores 

Pública municipal 1 escola 44 professores 

Fonte: IBGE, 2012 
 
 O número de professores por aluno tem influência na qualidade do ensino e o 
acompanhamento desses índices é fundamental para garantir um ensino de qualidade no município. 
A educação é um indicador que tem relação direta com a geração de resíduos e é através dela que pode 
se construir uma sociedade mais preocupada com as questões ambientais. 
 A distribuição atualizada de escolas por nível de escolaridade e modalidade é mostrada no 
Quadro 22. 
 

Quadro 22 - Níveis e modalidades escolares no município de Guarabira, 

NÍVEIS E MODALIDADES UNIDADES MATRÍCULAS 

Creches 15 611 

Pré-escola 26 748 

Ensino Fundamental anos iniciais 
Ensino Fundamental anos finais 

26 
7 

2.160 
1.702 

Educação de Jovens e Adultos 3 232 

Ensino Médio (Magistério) 1 39 

TOTAL REDE MUNICIPAL 5.492 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2015 
 

 Ensino superior 

 
 De acordo com o Ministério da Educação (2015), existem quatro (04) instituições de ensino 
superior credenciadas pelo MEC no município de Guarabira: 

 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) 
o Criado a partir do Plano de Expansão III da Educação Profissional, do Governo Federal, 

foi inaugurado no dia 10 de outubro de 2011, na forma de Núcleo Avançado, vindo a 
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se tornar campus no dia 08 de outubro de 2013, com a publicação da Portaria 993 do 
Ministério da Educação. 

o Os cursos oferecidos no Campus de Guarabira são: Curso Superior de Tecnologia em 
Gestão Comercial; Curso Técnico em Informática; Cursos Técnicos Integrados em 
Contabilidade, Edificações e Informática.  

 Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 
o O Centro de Humanidade da Universidade Estadual da Paraíba, Campus III, fica 

localizado na cidade de Guarabira, no Brejo paraibano. Atualmente o Centro conta com 
os cursos de Letras (Licenciatura), História (Licenciatura), Geografia (Licenciatura) e 
Direito (Bacharelado). 

 Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) 
 Universidade Paulista (UNIP) 

 
 Infraestrutura de saneamento 

 

• Abastecimento de Água 
 
 As informações sobre a infraestrutura dos serviços de saneamento no município de Guarabira 
são relativas ao ano de 2013 e foram obtidas através do Sistema Nacional de Informações Sobre 
Saneamento (SNIS).  
 De acordo com o SNIS (2015), o município de Guarabira possuía, em 2013, 94,46% da 
população atendida com abastecimento de água. Os dados mostram que 54.206 habitantes dos 57.383 
cadastrados no SNIS são efetivamente atendidos com os serviços de abastecimento de água. Conforme 
estudo do TRATABRASIL (2014), a média de atendimento da população com água tratada nos 100 
maiores municípios foi de 92,2%. 
 São ao todo 16.848 ligações ativas de água à rede pública em Guarabira, segundo o SNIS. O 
sistema considera ligações providas ou não de hidrômetro. Ainda de acordo com o SNIS (2013), a rede 
de água do município de Guarabira possui 123,31 km de extensão. 
 A Figura 202 mostra a rede de abastecimento de água existente no município de Guarabira. 
 

Figura 202 - Rede de água existente no município de Guarabira 
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Fonte: CAGEPA, 2012 

 

 Esgotamento Sanitário 
 
 A população atendida com esgotamento sanitário no município de Guarabira era de 29.056 
habitantes, com base nos dados do SNIS de 2013. Esse número equivale a aproximadamente 50,63% 
de cobertura populacional. Segundo o SNIS (2015), o município de Guarabira possuía em 2013 9.012 
ligações ativas de esgoto. A extensão da rede do município é de 35,11 km. 
 

 Principais eventos em Guarabira 
 

 A Festa da Luz 

 
 A manifestação cultural-religiosa na cidade de Guarabira é sediada e vivenciada a mais de 250 
anos em louvor a Nossa Senhora da Luz, realizada entre os dias 23 de janeiro e 02 de fevereiro. Os 
festejos têm duração de nove (09) dias e representam um evento religioso de forte apelo popular, 
consagra-se como uma das manifestações culturais de maior significação da cidade. (COSTA, 2010) 
 A festa da Luz como é conhecida popularmente, constitui-se de duas partes distintas, o 
elemento sagrado que é composto pelo novenário, missa festiva e a procissão ambos organizados pelo 
pároco local juntamente com grupos religiosos; a parte da festa profana tida também como popular 
discorre as atrações musicais, parques de diversões, barracas e toda a infraestrutura necessária para a 
realização do evento, sendo financiada pela prefeitura municipal e por outros agentes capitalistas, 
principalmente nos dias atuais. (COSTA, 2010). 
 A festa traz milhares de pessoas de outras cidades e estados, com atrações de renome nacional, 
com artistas da terra e espaços temáticos, como o Pilõezinhos e o Cuitegi, onde os participantes ficam 
da tarde até a noite se divertindo e comendo pratos típicos da região. 
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 A Figura 203 mostra uma noite de festa da Luz em Guarabira. 
 

Figura 203 - Festa da Luz em Guarabira. 

 
Fonte da imagem: http://www.blogdomarciorangel.com.br/2018/01/mais-de-200-mil-pessoas-sao-

esperadas-na-festa-da-luz-em-guarabira-pb.html. Acesso em: 04 jun. 2018. 
 

 Cultura e Turismo em Guarabira 
 
 As informações que compõem este tópico do texto foram obtidas através da Prefeitura 
Municipal de Guarabira, mais especificamente da Secretaria de Cultura e Turismo. 
 O município de Guarabira possui um Centro de Documentação, o CEDOC – Centro de 
Documentação Cel. João Pimentel, que se localiza na Praça Nossa Senhora da Luz, no Centro Histórico 
de Guarabira. É um dos mais antigos prédios da nossa cidade e possui um grande acervo da história 
local. 
 O local recebe esse nome em homenagem ao coronel João de Farias Pimentel, que foi 
administrador do município de Guarabira e era proprietário de engenhos e membro da Guarda 
Nacional. 
 Existe também no município a Biblioteca Municipal José Rodrigues de Carvalho. Criada em 11 
de abril de 1940, pelo então prefeito Sabiniano Alves do Rego Maia, a primeira Biblioteca Pública 
Municipal de Guarabira foi inaugurada em 6 de junho de 1948, um mês depois, em 6 de julho, a 
Câmara Municipal aprovou a Lei nº 08/48 do vereador Manuel de Freitas, dando ao espaço o nome de 
José Rodrigues de Carvalho. 
 A Figura 204 mostra a biblioteca municipal de Guarabira. 
 

Figura 204 - Biblioteca Municipal José Rodrigues de Carvalho. 
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Fonte da imagem: http://photos.wikimapia.org/p/00/03/03/33/04_big.jpg 

 
 A Figura 205 mostra o CEDOC em Guarabira. 
 

Figura 205 - Centro de Documentação Coronel João Pimentel, em Guarabira. 

 
Fonte: http://www.paraibacriativa.com.br/artista/centro-de-documentacao-cel-joao-pimentel/. 

Acesso em: 04 jun. 2018. 
 
 Existe ainda em Guarabira a Galeria de Artes Antônio Sobreira, que é um espaço destinado a 
exposição cultural de artistas guarabirenses e de outras localidades, promovendo também cursos e 
oficinas artísticas para alunos da rede municipal de ensino, e o teatro Municipal Geraldo Alverga 
Cabral, mostrados na Figura 206. 
 

Figura 206 - Galeria de Artes Antônio Sobreira e Teatro Municipal Geraldo Alverga Cabral 
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Fonte: http://brejo.com/2013/08/04/prefeitura-de-guarabira-reabre-teatro-geraldo-alverga/. Acesso 

em: 04 jun. 2018 
 
 A história do teatro em Guarabira começou no início do século XX com a encenação do drama 
“Fabíola” em 1915. Naquela época, a cidade ainda não possuía um teatro e as apresentações eram 
realizadas em locais improvisados. A estreia de “Fabíola”, por exemplo, se deu no interior de um 
armazém de propriedade do Dr. Antônio Guedes adaptado para receber os atores e o público. A “febre” 
da encenação de dramas tomou conta de outros comerciantes locais e o teatro começou a se disseminar 
por toda a região do Brejo paraibano.  
 Nos anos 20, recém-chegado do Recife, o Dr. Eulálio Nunes intensificou essa prática. Sob sua 
influência foram encenadas várias peças de teatro, como “Órfã Paranaense”, “Atiça a Fogueira”, 
“Ordem e Progresso”, “Verdadeiro Amor” e “A Moreninha”. Esse período de efervescência teatral se 
estendeu até a década de 40, sobretudo quando a cidade passou a contar com a presença de Severino 
Ribeiro e Jovelino Cândido, dois jovens diretores que encenaram as peças “Loura ou Morena”, 
“Magnólia”, “Calvário de Mãe” e “Capricho do Destino”.  
 Na década de 50 o teatro guarabirense alcançou o seu ponto máximo. As apresentações de 
dramas se espalhavam por diversos locais da cidade. Tudo, e em qualquer lugar, era motivo para uma 
encenação, desde o Círculo Operário Católico até o Ginásio Nossa Senhora da Luz. Também foram 
realizadas apresentações teatrais no Cine Teatro São Luiz e na Praça João Pessoa. Nessa época 
começaram a surgir novas técnicas e o teatro realizado em Guarabira passou a ter som e iluminação 
modernos, adereços, cenários e figurinos de melhor qualidade. A população se habituou a frequentar 
os locais de apresentações. Assistir aos dramas se tornou uma prática comum.  
 No final da década de 50 algumas peças marcaram o movimento teatral guarabirense, como 
“As Mil e Uma Noites”, “A Casa de Bernarda Alba”, “Os Morangos”, “A Comédia do Coração”, “Tudo 
por Você”, “Através da Vidraça” e “O Morro dos Ventos Uivantes”. O tempo de grandes espetáculos 
começou a ficar para trás. Depois da efervescência dos anos 40 e do auge dos 50, o teatro de Guarabira 
passou por um período de estagnação de mais de 20 anos.  
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 Somente no início dos anos 80 o movimento teatral começou a ser retomado na região. Foi um 
processo lento, que teve o apoio dos grupos de teatro da Capital. Primeiro, foram levados espetáculos 
de João Pessoa e cidades vizinhas para serem apresentados em Guarabira, o que acabou incentivando 
produtores e atores locais a retomarem o processo de novas montagens teatrais. Depois, foi incentivada 
a produção de peças e criação de grupos de teatro pela prefeitura local.  
 Esse trabalho realizado pelo movimento cultural organizado em Guarabira culminou com a 
compra do Cinema São João pela prefeitura, cujo prédio cedeu lugar ao atual Teatro Geraldo Alverga. 
 O teatro tem capacidade para 400 espectadores e foi inaugurado em agosto de 1986, prestando 
homenagem ao poeta guarabirense Geraldo Alverga, falecido na década de 80.  
Guarabira tem uma história peculiar: lá, não foi o cinema que tomou o lugar do teatro, mas o teatro 
que conquistou o espaço antes reservado ao cinema. 
 O Museu de Arte Sacra Fernando Cunha Lima é outro importante ponto cultural do município 
de Guarabira, retratando a história de fé e de religiosidade do povo guarabirense, que tem sua fundação 
enraizada nos berços religiosos. 
 O Museu Sacro possui um numeroso acervo de objetos litúrgicos e imagens catalogadas ao 
longo dos tempos. Além de possuir o maior número de peças do Mons. Emiliano de Cristo, um dos 
religiosos que mais colaborou para a referência cultural que Guarabira possui nos dias atuais. 
 Fernando Cunha Lima, a quem o museu homenageia, foi um filho ilustre de Guarabira, nascido 
em 26 julho de 1934. Filho de Demóstenes da Cunha Lima e Francisca Bandeira da Cunha (Nenzinha) 
e irmão do ex-governador da Paraíba Ronaldo Cunha Lima, Fernando foi um empresário de sucesso e 
também tentou conciliar com a vida pública, porém, quando era candidato a deputado federal, com 
grandes chances de eleição, foi assassinado meses antes das eleições de novembro de 1978, em Grumari, 
Rio de Janeiro. (Disponível em: http://www.cadernodematerias.com/2014/08/guarabira-cidade-de-
luz-o-museu-sacro.html) 
 O Museu de Arte Sacra de Fernando Cunha Lima está localizado na Avenida Epitácio Pessoa, 
no centro de Guarabira. 
 A Figura 207 mostra o Museu de Arte Sacra de Guarabira. 
 

Figura 207 - Museu de Arte Sacra Fernando Cunha Lima, em Guarabira. 



 

 215 

 
Fonte da imagem: http://www.guarabira.pb.gov.br/museu-de-arte-sacra-fernando-cunha-lima-e-
apontado-para-receber-premio-por-valorizacao-ao-turismo-no-estado/. Acesso em: 27 mai. 2015. 

 
 De acordo com o Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba (IDEME, 
2008), o município de Guarabira possui potencial para o turismo religioso-histórico-cultural. 
 A Figura 208 mostra o mapa de potencial turístico da Paraíba, segundo o IDEME. 
 O Turismo guarabirense se baseia, principalmente, no turismo religioso. O Memorial Frei 
Damião representa o ponto alto, que propicia à cidade um alto número de fiéis que visitam em todas 
as épocas, porém, principalmente nas romarias. O memorial conta com um museu sobre o Frade, e, 
no seu caminho, os visitantes ainda passam pela Via Sacra e pelo Cruzeiro. 
 Destaque também para a imponente e secular Catedral de Nossa Senhora da Luz, do alto de 
suas escadarias, mostra-se de uma beleza ímpar sendo considerada o marco zero da cidade de 
Guarabira. 
 Inspirado nos caminhos de Santiago de Compostela, os Caminhos de Padre Ibiapina, tentam 
resgatar os lugares em que o padre mestre passou durante suas peregrinações no Nordeste entre 1856 
e 1863. Todas as rotas partem do memorial Frei Damião até o Santuário de Padre Ibiapina em Solânea, 
local onde o padre se encontra sepultado. 
 

Figura 208 - Potencial Turístico da Paraíba. 
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Fonte: IDEME, 2008 

 
 Desenvolvimento Humano 

 
 O IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) é calculado anualmente desde 1990 
e se propõe a ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano dos municípios. 
Reconhece-se que o IDH não contempla aspectos importantes do desenvolvimento como a democracia 
e sustentabilidade, mas é uma importante forma de ampliar a compreensão e fomentar o debate sobre 
as questões sociais. Além disso, o IDH serve como contraponto a outro indicador bastante utilizado, 
que é o Produto Interno Bruto (PIB), que leva em conta apenas o aspecto econômico do 
desenvolvimento. 
 De acordo com o PNUD (2013), atualmente os três fatores principais que compõem o IDH são 
renda, longevidade e educação e são mensurados da seguinte forma: 

 A renda está associada ao padrão de vida e é medida pela Renda Nacional Bruta (RNB) per 
capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar. 

 A longevidade é associada a saúde e medida pela expectativa de vida. 
 O acesso à educação é medido por: i) média de anos de educação de adultos, que é o número 

médio de anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) a 
expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o 
número total de anos de escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida escolar pode 
esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade 
permanecerem os mesmos durante a vida da criança; 
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 Analisando-se a série histórica, percebe-se que o município de Guarabira passou por uma 
evolução do seu desenvolvimento humano. Em 1991 o IDHM de Guarabira era 0,396 ao passo que em 
2010 esse índice foi de 0,673 (PNUD, 2010), o que significa que o IDHM do município passou de 
“muito baixo” (0 – 0,499) para “médio” (0,600 – 0,699) ao longo das duas últimas décadas, segundo as 
faixas de desenvolvimento estabelecidas pelo PNUD. A Figura 209 apresenta as faixas de 
desenvolvimento estabelecidas pelo PNUD. 
 

Figura 209 - Faixas de desenvolvimento humano. 

 
Fonte: PNUD, 2013. 

 
 O município de Guarabira ocupava em 2010, segundo o ranking do PNUD, atualmente a 8ª 
(oitava) posição do IDHM do estado, atrás dos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, 
Várzea, Patos, Santa Luzia e Cajazeiras. Em escala nacional o município ocupava em 2010 a 2.598ª 
posição entre os 5.565 municípios brasileiros à época.  
 A Figura 210 mostra a evolução de 41,1% do IDHM de Guarabira no período de 1991 a 2010. 
 

Figura 210 - Evolução do IDHM de Guarabira. 

 
Fonte: PNUD, 2013. 

 
 O IDHM passou de 0,516 em 2000 para 0,673 em 2010 uma taxa de crescimento de 30,43%. O 
hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo 
do índice, que é 1, foi reduzido em 67,56% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice 
mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,236), seguida por Longevidade 
e por Renda. 
 Analisando o período entre 1991 e 2010 o IDHM do município passou de 0,396, em 1991, para 
0,673, em 2010, enquanto o IDHM do estado da Paraíba passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em 
uma taxa de crescimento de 69,95% para o município e 47% para a Paraíba; e em uma taxa de redução 
do hiato de desenvolvimento humano de 54,14% para o município e 53,85% para o estado. 
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 No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 
crescimento de 0,393), seguida por Longevidade e por Renda. No estado, por sua vez, a dimensão cujo 
índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por 
Longevidade e por Renda. 
 Quanto ao padrão de vida, analisando os indicadores de renda, nota-se que o município 
registrou avanço nos últimos anos. A renda per capita média de Guarabira cresceu 148,46% nas últimas 
duas décadas, passando de R$ 173,40, em 1991, para R$ 260,25, em 2000, e para R$ 430,83, em 2010. 
Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,91%. A taxa média anual de 
crescimento foi de 4,61%, entre 1991 e 2000, e 5,17%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, 
ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 
68,50%, em 1991, para 43,77%, em 2000, e para 24,23%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda 
nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,57, em 1991, para 
0,52, em 2000, e para 0,53, em 2010. 
 O índice de Gini aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 
Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm 
a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém 
toda a renda do lugar. 
 No quesito saúde, o IDH Longevidade revela que Guarabira é o 7° município do estado da 
Paraíba com maior índice, atrás de João Pessoa, Cabedelo, Patos, Santa Terezinha, Cajazeiras e Sousa, 
empatado com Campina Grande. 
 A comparação com os indicadores de esperança de vida ao nascer e mortalidade infantil 
confirma a melhoria dos indicadores longevidade, como mostra a Figura 211. Em 1991, a expectativa 
de vida do guarabirense era de 64 anos, em duas décadas a expectativa de vida passou para 74 anos, 
segundo o PNUD (2013). 
 

Figura 211 - IDH Longevidade e esperança de vida ao nascer em Guarabira. 

 
Fonte: Atlas Brasil, 2013 
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 A redução na mortalidade infantil é um dos 8 objetivos de desenvolvimento do milênio 
estabelecidos pela Organização das Nações Unidas – ONU e a meta é 17,9 óbitos por mil até 2015 para 
o Brasil.  
 A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no município 
passou de 35,9 por mil nascidos vivos, em 2000, para 17,3 por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, 
a taxa era de 49,0. (PNUD, 2013). 
 Segundo o portal ODM (2015), em 2013, esse percentual passou para 14,2 óbitos a cada cinco 
mil nascidos vivos. 
 A Figura 212 mostra a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos a cada mil nascidos 
vivos – 1996 a 2013. 
 

Figura 212 - Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos a cada mil nascidos vivos – 1996 a 
2013, em Guarabira. 

 
Fonte: ODM, 2013 

 
 Em relação ao índice de desenvolvimento de educação, no município, a proporção de crianças 
de 5 a 6 anos na escola é de 96,39%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 
frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 79,90%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos 
com ensino fundamental completo é de 50,27%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino 
médio completo é de 38,02%. Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 
51,66 pontos percentuais, 63,09 pontos percentuais, 42,31 pontos percentuais e 32,77 pontos 
percentuais.  
 A Figura 213 mostra a evolução do fluxo escolar por faixa etária em Guarabira. 
 

Figura 213 - Evolução do fluxo escolar por faixa etária no município de Guarabira. 
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Fonte: Atlas Brasil, 2013 

 
 Ainda segundo o Portal ODM (2013), em 2010, 79,22% da população de 6 a 17 anos do 
município estavam cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. Em 
2000 eram 64,03% e, em 1991, 62,73%. Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 9,84% estavam cursando o 
ensino superior em 2010. Em 2000 eram 4,02% e, em 1991, 2,35%. 
 

 Aspectos Econômicos e Políticos 
 
 Segundo o IDEME (2012), o PIB é o total dos bens e serviços produzidos pelas unidades 
produtoras residentes sendo, portanto, a soma dos Valores Adicionados pelos diversos setores 
acrescidos dos impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos na valoração da 
produção. Os Impostos sobre produtos líquidos de subsídios, por sua vez, são os tributos (impostos, 
taxas e contribuições) que incidem sobre os bens e serviços quando são produzidos ou importados, 
distribuídos, vendidos, transferidos ou de outra forma disponibilizados pelos seus proprietários, 
descontados os subsídios.  
 O PIB dos municípios é calculado de acordo com uma metodologia uniforme em todo o país, 
baseada na distribuição do valor adicionado corrente de acordo com os três grandes setores 
econômicos de cada Unidade da Federação. Este indicador é uma importante ferramenta para o 
planejamento de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento municipal, além de outros estudos 
e análises. 
 Segundo o IDEME (2012), O valor do PIB do município de Guarabira, no ano de 2011 foi de 
R$ 490,088 milhões, fazendo do município o 9° maior PIB do estado, atrás de João Pessoa, Campina 
Grande, Cabedelo, Santa Rita, Bayeux, Patos, Sousa e Cajazeiras. Essa colocação se deve principalmente 
aos setores da indústria e serviços. Em 2012, o PIB foi de R$ 533,276 milhões, o que representa uma 
variação nominal de 8,8%. 
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 O PIB per capita, em 2011, era de R$ 8.806 e o município ocupava o 13° lugar no ranking do 
estado. No ano de 2012, o valor do PIB per capita foi de R$ 9.527, indicando um aumento de 8,2% em 
relação ao ano anterior e o município permaneceu na mesma posição. 
 A Figura 214 mostra a evolução do PIB per capita de Guarabira. 
 

Figura 214 - Evolução do PIB per capita de Guarabira de 2003 a 2012. 

 
Fonte: IBGE, IDEME, 2012 

 
 A participação do município de Guarabira no PIB estadual foi de 1,38% tanto em 2011, como 
em 2012. O município de Guarabira polariza a segunda região geoadministrativa do estado, composta 
pelos municípios de Araçagi, Alagoinha, Pirpirituba, Mulungu, Cuitegi, Sertãozinho, Pilõezinhos, 
Duas Estradas, Riachão e Serra da Raiz. Na região, o PIB de Guarabira corresponde a 54,5% do 
conjunto dos municípios. 
 Cabe ao Setor Serviços do município 71,85% do Valor Adicionado total do município, em 
função das atividades de comércio, da administração pública, das atividades educacionais de nível 
superior, tanto públicas (o município sedia uma universidade estadual e um instituto federal). O setor 
da indústria contribui com 25,75% do Valor Adicionado na economia do município. Por último fica o 
setor agropecuário, que responde por aproximadamente 2,5% do valor adicionado. 
 O valor adicionado, de acordo com a nota técnica do IDEME (2012) é o valor que a atividade 
agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição ao produto interno 
bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela diferença entre o valor de produção e o 
consumo intermediário absorvido por essas atividades. É valorado a preço básico, isto é, o valor de 
produção sem a incidência dos impostos sobre produtos deduzidos do consumo intermediário, que 
está valorado a preços de mercado.  
 

 Estudo de pequisas nas comunidades – socioeconômico  
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 Apresenta-se a seguir o estudo do meio socioeconômico, em que foi realizada pesquisas nas 
residências de forma amostral nas comunidades da AID – Área de Influência Direta e na AII – Área 
de Influencia Indireta do empreendimento.  
 As comunidades inventariadas foram: Duas Estradas e Tabocas na AID, mais próximas a área 
do empreendimento e Contendas, Serrinha de Guarabira, Serrinha de Alagoinha e Encruzilhada, mais 
distantes da ADA, na AII.  
 Por outro lado, realizado um seminário em Guarabira, na Secretaria de Saúde, com os 
principais representantes de comunidades e conselhos de saúde, educação e assistência social, no 
sentido de escuta-los e obter sugestões quanto a implantação do empreendimento. Neste inventario 
foi colocado no questionário a identificação de aterro sanitário do CONSIRES, no sentido de melhor 
identificar o empreendimento e liga-lo ao Consorcio Publico, facilitando assim o entendimento dos 
entrevistados. 
 Os relatórios a seguir são apresentados por comunidades estudada e no final se apresenta as 
principais carências e deficiências apontadas pelos entrevistados das comunidades. 
 

 Duas Estradas 
 
2.4.1.1.1 Apresentação 
 
 Trata-se da apresentação dos dados obtidos juntos às famílias da Localidade Sítio Duas 
Estradas, município de Guarabira, no dia 17 de outubro de 2018, em abordagem domiciliar, 
devidamente autorizada pela pessoa entrevistada. A aplicação do questionário, com questões fechadas 
e abertas, foi precedida de explicação sobre a diferença entre a destinação de resíduos sólidos aos lixões 
a céu aberto e a destinação aos aterros sanitários. Para tanto, contou-se com o auxílio de 01 relatório 
iconográfico com fotos e gráficos referentes a lixões e aterros sanitários. Para a localidade em causa, foi 
prevista a abordagem censitária, considerando-se o número e a proximidade das habitações. Todavia, 
só foi possível a aplicação do questionário em 82% do universo, pelas razões seguintes:  01 caso de 
residência fechada com moradores ausentes e  01 caso de moradora com problema de saúde. Os 
resultados estão elencados em quadros e tabelas, com as respectivas análises, compreendendo os 
seguintes itens: 

• Quadro 23 e Figura 215 e Figura 216- Importância da coleta dos resíduos gerados pela 
população pela prefeitura e pelo depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; 
e se é importante para a saúde; 

• Quadro 24 e Figura 217, Figura 218, Figura 219 e Figura 220- Conhecimento sobre Aterro 
Sanitário (AS) e sobre Projeto AS CONSIRES (ASC); 

• Quadro 25 e Figura 221 e Figura 222 - Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do 
CONSIRES poderá trazer para os moradores do entorno; 

• Quadro 26 e Figura 223, Figura 224 e Figura 225- Responsável pelo domicílio: naturalidade, 
estado civil e idade; 

• Quadro 27 e  Figura 226, Figura 227, Figura 228 e Figura 229- Responsável pelo domicílio: grau 
de instrução, número de filhos e idade de filhos; 

• Quadro 28 e Figura 230, Figura 231 e Figura 232- Responsável pelo domicílio: ocupação, renda 
familiar e inclusão em programas sociais; 
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• Quadro 29 e Figura 233, Figura 234 e Figura 235 - Condições de Moradia: titularidade do 
imóvel, forma de aquisição e tempo de propriedade; 

• Quadro 30 e Figura 236, Figura 237, Figura 238 e Figura 239- Condições de Moradia: material, 
revestimento externo, revestimento interno e número de cômodos 

• Quadro 31 e Figura 240, Figura 241, Figura 242, Figura 243 e Figura 244- Condições de 
Moradia: Saneamento Ambiental e Energia; 

• Quadro 32 e Figura 245, Figura 246 e Figura 247- Principais problemas apontados pelas 
famílias e respectivas soluções; 

 
2.4.1.1.2 Resultados 
 

• Localidade: Sítio(comunidade) Duas Estradas  

• Distância mínima do local do empreendimento: 502 m 

• Nº de famílias - 11 

• Nº de famílias disponíveis para entrevista: 09 (82%) 

• Número de famílias disponíveis que responderam o questionário: 09 (100%) 
 

Quadro 23 - Importância da coleta dos resíduos gerados pela população pela prefeitura e pelo 
depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; e se é importante para a saúde 

Variáveis 

Importância da coleta e 

colocação dos RS em 

locais adequadas pelo 

município 

Local adequado 

Importância 

para a saúde 

(*) 

Benefícios 

 

Total 

Sim Não “Local certo para o 
lixo.... Não pode o lixo 
jogado a céu aberto. Lixo 
solto traz doença” (1)  
“Local mais afastado da 
casa” (1) 
“Sem indicação (7) 

Sim Não -Melhora 
saúde (04) 
-Diminui 
muito as 
doenças (02) 

09 00 06 00 

(%) 

 

100% 00% 67% 00% 

100% 67% (*) 

  (*) Não informado ou não foi perguntado (03 – 33%) 

 
 A totalidade dos entrevistados concordou que é importante a coleta e a colocação dos resíduos 
sólidos (RS), gerados pela população, em local adequado. Sobre a especificidade do destino final dos 
RS, 02 entrevistados (22%) opinaram da seguinte forma: “local certo para o lixo...não pode lixo [ser] 
jogado a céu aberto…lixo solto traz doença” e “local mais afastado da casa”. Os demais, um total de 07 
(78%), não souberam ou não quiseram fazer referência sobre a adequação do destino final. Quanto a 
importância para a saúde, todos os que foram perguntados e/ou responderam, um total de 67% da 
amostra, optaram pela alternativa positiva. Desses, 04 pessoas (44%) enfatizaram que a coleta e 
destinação correta dos RS implica em melhoria para as condições de saúde dos moradores e 02 pessoas 
(22%) acreditam que as doenças vão diminuir, sem especificar os agravos que serão reduzidos. 
Observa-se que do total dos que responderam, todos percebem a relação entre condições 
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sanitárias/ambientais adequadas e saúde melhorada. Os resultados estão refletidos nos gráficos 
seguintes: 
 

Figura 215 - Coleta e destinação adequadas de 
RS para a saúde 

 
 

 
Figura 216 - Importância para a saúde 

 
 

 
Quadro 24 - Conhecimento sobre Aterro Sanitário (AS) e sobre Projeto AS CONSIRES (ASC) 

Variáv

eis 
AS(*) Grau de conhecimento ASC 

Meio de 

informação(*

*) 

Sabe 

local do 

projeto 

ASC 

Distânc

ia do 

AS à 

residên

cia (***) 

Total 

Si

m 

Nã

o 

Mui

to 

Razoá

vel 

Pou

co 

Nenh

um 

Si

m 

Nã

o 

R

A 

VI

Z 

T

V 

Si

m 

Nã

o 

Si

m 

Nã

o 

05 03 00 00 06 03 08 01 03 04 02 06 03 05 04 

(  % ) 

55 

% 

33 

% 
---- ----- 67% 33% 

89

% 

11

% 

34

% 

44

% 

22

% 

67

% 

33

% 

56

% 

44

% 

88% (*) 100% 100% 100% 100% 100% 

(*) 01 declarou sabe “Mais ou menos” (12%) 
(**) 01 entrevistado soube através da TV e parente que trabalha na Prefeitura de Guarabira; 01 
entrevistado soube através do Rádio e da TV; 
(***) 500 m (01); mais ou menos 01 km (02); 02 km (01); terreno próximo (01), o terreno (01) 

RA = rádio       VIZ = vizinho       TV - televisão 

 
 Sobre informações gerais, anteriores à entrevista, acerca de um aterro sanitário, 05 pessoas 
(55%) disseram saber do que se trata. Outrossim, 03 pessoas (33%) afirmaram não ter nenhum 
conhecimento e 01 entrevistado (12%) afirmou que sabia “mais ou menos”. Quando perguntados sobre 
o grau de conhecimento nenhum entrevistado pode ser considerado como detentor de Muito ou 
Razoável conhecimento sobre o tema, enquadrando-se a maioria em Pouco conhecimento (67%) 
seguido de Nenhum conhecimento (33%). Sobre o empreendimento Aterro Sanitário do CONSIRES, 
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observa-se que houve uma maciça informação pois 08 pessoas (89%) declararam já ter conhecimento 
do projeto e apenas 01 entrevistado (11%) afirmou não ter recebido nenhuma informação. O meio de 
comunicação mais declarado foi a transmissão oral entre vizinhos (44%), seguido do Rádio com 34% 
e, por último, a TV com 22%. Sobre o local do empreendimento, a maioria afirmou conhecer o local, 
um total de 06 pessoas (67%), ao passo que 03 (33%) responderam não ter conhecimento do terreno. 
Já em relação à distância da residência, 05 declarantes (56%) afirmaram saber, mas apenas 03 (34%) 
expressaram a lonjura em números: 01 apostou em 500 m e 02 expressaram ser mais ou menos de 01 
km. Os outros 02 referiram-se ao local como “o terreno” e “terreno próximo”. Os dados demonstram 
que a população da localidade ora apresentada não apresenta desconhecimento sobre o projeto do 
CONSIRES e que há uma eficaz estratégia de comunicação oral entre os moradores. Mas, apresenta 
demanda quanto à exata localização, etapas de construção e funcionamento do aterro sanitário, 
especialmente quanto às responsabilidades de cada setor envolvido: agentes executores e operadores 
do aterro, prefeituras envolvidas e população beneficiada. Os gráficos abaixo expressam visualmente 
os dados obtidos. 
 

Figura 217 - Grau de conhecimento sobre AS Figura 218 - Conhecimento sobre AT 
CONSIRES 

Figura 219 - Meio de informação sobre o AS 
CONSIRES 

 

Figura 220 - Conhecimento do local do AS 
CONSIRES 
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Quadro 25 - Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do CONSIRES pode trazer para os 
moradores do entorno 

Variáveis Benefícios Malefícios 

Total 

Desenvolvimento à 

região 
Emprego Saúde 

Outros 

benefícios 
Nenhum 

Não 

respondeu 

04 02 02 
01 (sem 

especificar) 
08 01 

(%) 
45% 22% 22% 11% 89% 11% 

100% 100% 

 
 Perguntados sobre o que o aterro sanitário poderia trazer de bom, os entrevistados escolheram 
entre Desenvolvimento para a região (45%), oportunidade de Emprego (22%) e Saúde (22%). Apenas 
01 pessoa (11%) informou que traria Outros benefícios, mas não soube especificar. Por outro lado, 
100% dos que responderam à questão seguinte, a de número 13 – o que poderia trazer de ruim - (08 
pessoas – 89% da amostra) declararam não vislumbrar nenhum aspecto ruim advindo do 
empreendimento. Foram apresentadas as seguintes opções: odor, ruído, vetores, poeira, trânsito, 
desvalorização da área e outros. 
 

Figura 221 - Benefícios Figura 222 - Malefícios 

 
Quadro 26 - Responsável pelo domicílio: naturalidade, estado civil e idade 

V

A 

Sexo Naturalidade Estado civil (*) 
 

 Idade (em anos)  

 
 
 
T 

M F GU
A 

 

O
M 
PB 
 

O
E 

NI/N
P 
 

CA
S 

SO
L 

VI
U 

DI
V 

OU
T 

At
é  
20 

21 
 a 
30 

3
1  
a 
4
0 

41  
a 
50 

51  
a 
59 

Mai
or 
que 
60 

9 0
0 

07 01 00 01 07 01 01 00 00 00 02 0
0 

01 
 

05 01 

100
% 

x 78
% 

11
% 

x 11
% 

78
% 

11
% 

11
% 

x x x 22
% 

x 11
% 

56
% 

11% 
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(
%
) 

 
100
% 

 
x 

 
89% 

 
x 

 
11
% 

 
78
% 

 
22% 

 
x 

 
x 

 
x 

 
33% 

 
56
% 

 
11% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

(*) os casos de união estável foram enquadrados em Casado 
 

GUA= Guarabira OM     OM PB = outros cidadades da Paraíba  OE = outros Estados 
CAS = Casado   SOL= solteiro   VIU= viúvo  DIV= divorciado  OUT= outros casos NI/NP= 
não informado/não perguntado 

 
 A totalidade de famílias entrevistadas apresenta pessoa do sexo masculino como responsável 
pelo domicílio sendo que 07 (78%) são naturais de Guarabira, 01 responsável (11%) é nascido no 
município de Mamanguape e 01 pessoa entrevistada não forneceu informação ou não foi perguntada. 
Quanto ao estado civil, 78% enquadram-se na variável Casado (casamento civil ou união estável), 11% 
Viúvo e 11% Solteiro. A faixa etária predominante é a de 51 a 59 anos (56%), seguida de 21 a 30 anos 
(22%) e 41 a 50 (11%); há somente um caso de pessoa idosa e não foram apresentados resultados para 
as faixas até 20 anos e 31 a 40 anos. Os dados demonstram que, quanto à idade, há predominância de 
pessoas dentro da faixa de População Economicamente Ativa (PEA)1. Os gráficos seguintes espelham 
os resultados: 
 

                                                      
1 PEA , para o IBGE, compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a 

população ocupada e a população desocupada, na faixa etária até 65 anos. Disponível em 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm. Acesso em 02 
de novembro de 2018. 
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Figura 223 – Sexo Figura 224 - Naturalidade 

Figura 225 - Estado Civil Figura 226 - Idade 

 
Quadro 27 - Responsável pelo domicílio: grau de instrução, número de filhos e idade de filhos 
Variá

veis 

Grau de Instrução 

 

Número de filhos Idade dos filhos (em 

anos) (***) 

 

 
Total 

N
A 
 

EF
I 

EF E
MI 

E
M 

E
SI 

E
S 
 

0 1 2 3 4 5 e 
+ 

0 a 
11 

12 a 
17 

18 
a 
29 

30 
a 
59 

6
0 
e 
+ 

 
3 
(*) 

 
5 

 
00 

 
1 

 
00 

 
0
0 

 
0
0 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 
(**
) 

 
4 

 
3 

 
9 

 
3 

 
0
0 

 (%)    
x 

  
x 

 
x 

 
x 

           
x 
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33
% 

56
% 

11
% 

10
% 

2
0 
% 

20
% 

20
% 

10
% 

20
% 

21
% 
 

16
% 

47
% 

16
% 

 
89% 

 
00
% 

 
11
% 

 
x 

10
% 

40 
% 

50 
% 

 
37% 

 
63% 

 
100% 

 
100% 

 
 
100% 

(*) -01 caso de NA com filha graduada em curso superior em universidade pública 
(**) -01 caso de coabitação: casal com 09 filhos com 01 filha de 23 anos, casada, IFI e desempregada, 
mãe de 03 filhos, com idades de 02 meses, 05 e 11 anos (netos). (***) A idade dos demais filhos do 
casal não foi informada 
 

Na = não alfabetizado   EFI=estudo fundamental incompleto  EF= ensino fundamental  EMI= ensino 
médio incompleto EM=ensino médio ESI=ensino superior incompleto ES=ensino superior  

 
 No quesito Instrução, prevalecem as variáveis Não Alfabetizado e Ensino Fundamental 
Incompleto, seguidas de Ensino Médio Incompleto. Quanto ao número de filhos, os casos com 05 e 
mais filhos são equivalentes às famílias com 01,0 2, e 03 filhos. Todos com percentual de 20%. Os casais 
com 01 e 04 filhos, por sua vez, estão enquadrados na faixa de 10%. Já na variável Idade dos Filhos, 
observa-se que o maior percentual está concentrado nas faixas etárias que vão de 18 a 29 e de 30 a 59 
anos, que representam 63% dos casos. As faixas que compreendem a infância e a adolescência 
respondem por apenas 37%. Há, assim, uma concentração de filhos adultos nas famílias entrevistadas. 
Foi observado 01 caso de casal jovem, com moradia construída ao lado da casa dos pais do cônjuge 
varão. O casal espera o primeiro filho e apresenta situação de vulnerabilidade social considerando a 
situação de trabalho e renda, pois o responsável pelo domicílio enquadra-se na variável 
Autônomo/conta própria, o que significa trabalho sazonal com baixa remuneração. Foi observado, 
ainda, 01 caso de duas famílias coabitantes, uma ascendente e outra descendente, com um total de 
aproximadamente 13 pessoas no mesmo domicílio, o que inclui 03 crianças como parte da família 
descendente e outros casos de filhos com idades até 12 anos, oriundos da família ascendente. Também 
representa um caso de vulnerabilidade social, considerando a situação trabalho e renda e o déficit 
habitacional qualitativo (adensamento insuportável que significa mais de 03 pessoas por dormitório)2. 
Os gráficos seguintes espelham a situação das famílias: 
 

                                                      
2 Vide conceito de déficit habitacional qualitativo em documento do Ministério das Cidades que trata do estudo 

Fundação João Pinheiro sobre Déficit Habitacional no Brasil. Disponível em  
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Manuais/ManualHBBUAS.pdf. Acesso em 02 de 
novembro de2018. 
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Figura 227 - Grau de instrução 

 

Figura 228 - Número de filhos 

 
Figura 229 - Idade 

 
 
Quadro 28 - Responsável pelo domicílio: ocupação, renda familiar e inclusão em programas sociais 

Variáveis Ocupação Renda Familiar Programas Sociais 
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 ER AUT APO AGRI DESEM S /R Até 
1sm 

Até 
2sm 

Bolsa Família 

Total 1 1 1 4(*) 2 2 7 00 Sim (7) Não (3) 

(%) 11% 11% 11% 45% 22% 22% 78% x 78% 22% 

 100% 100% 100% 

(*) apenas 01 agricultor informou trabalhar em terra própria 

 
ER=empregado registrado AUT= autônomo/compra própria  APO=aposentado  AGRI= agricultor  
DESEM=desempregado 

 
 Os dados demonstram que a situação financeira das famílias é vulnerável considerando-se que 
somente 01 caso apresenta situação de Empregado Registrado e outro caso apresenta situação de renda 
garantida decorrente de benefícios da Previdência Social (22%); os demais tem rendimentos 
decorrentes de trabalho sazonal, como Autônomo (11%), Agricultor ( 45%) - 03 em terras de terceiro 
e 01 em terra própria -; outrossim,  22% dos responsáveis pelos domicílios estão Desempregados sem 
nenhuma renda proveniente de trabalho. No caso dos agricultores, esses apresentam o maior 
percentual e, também, a situação mais preocupante pois sua atividade está condicionada à situação 
pluviométrica da região e à dependência da terra.  Esse cenário tem reflexo na variável Renda Familiar 
que se concentra em apenas dois itens: Sem Renda (22%) e Até 1 salário mínimo (78%), inferior à 
Renda Média do município de Guarabira, de acordo com o IBGE3, que é de 1,4 sm.  A grande maioria 
das famílias (78%) recebe transferência de renda do Programa Bolsa Família, contra apenas 22% que 
não recebem. Esses dados têm reflexos na variável Principais Problemas, como poderá ser constatado 
no Quadro 32. Os gráficos seguintes refletem a situação declarada pelas famílias:  

 

                                                      
3  A renda média familiar do município de Guarabira é de 1,4 salários mínimos. Disponível em 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/guarabira/panorama.Acesso em 02 de novembro de 2018. 
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Figura 230 - Ocupação 

 

Figura 231 - Renda familiar 

 
Figura 232 - Bolsa família 

 
 
Quadro 29 - Condições de Moradia: titularidade do imóvel, forma de aquisição e tempo de propriedade 

Variáveis 
 
 

Casa própria Forma de aquisição Tempo em que a família é proprietária (em 
anos)  

  
SIM 

 
NÃO 

 
HE 

 
COM 

 
DOA 

 
01 a 
10 

 
11 a 
20 

 
21 a 
30 

 
31 a 40 

 
+ de 40   

Total 9 00 4 (*) 5 00 3(**) 1 00 3 2 
 

(%) 
 

100% x 45% 55% x 33% 12% x 34% 22% 

100% 100% 100% 

(*) 01 caso de terreno oriundo de herança e casa financiada pelo Programa Nacional de Habitação 
Popular - PNHS 
(**) 01 caso de família descendente em nova casa ao lado da casa paterna há 01 ano / HE= herança / 
COM =compra /DOA = doação 
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 A totalidade das famílias têm moradia própria, predominando a construção com recursos 
próprios (apenas um caso de financiamento habitacional). O terreno foi adquirido, em 55% das 
situações, foi através de Compra e em 45% através de Herança. O tempo de posse tem predominância 
igual nas faixas de 01 a 10 anos e de 31 a 40 anos (33%) seguido de mais de 40 anos, com 22%. Assim, 
caracteriza-se como longo o tempo que as famílias detêm a propriedade (terreno e casa) e que estão 
assentadas na localidade. Os gráficos elencados abaixo espelham a situação: 
 

Figura 233 - Moradia própria 

 

Figura 234 - Aquisição do terreno 

 
Figura 235 - Temporalidade 

 
 
Quadro 30 - Condições de moradia: material de construção, revestimento interno e externo e número 
de cômodos 

Variáveis Material de 
construção 

Revestimento 
Interno 

Revestimento 
Externo 

Nº de cômodos 
 
 

 Alvenaria Sim Não Sim Não 4 5 NI/NPI 
 

Total 
 

9 9 00 9 00 3 3 3 

 100% 100% x 100% x 33,3% 33,3% 33,4% 
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(%)  

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 
 

 
 O material de construção predominante na totalidade dos casos é a Alvenaria e todas as casas 
apresentam Revestimento Externo e Interno. Apresentam variações em relação à qualidade dos 
materiais - revestimento, piso e telhado - algumas em função do tempo de construção. Sobre o Número 
de cômodos da casa, um terço dos entrevistados não informou e/ou não foi perguntado (NI/NP). 
Quanto aos dados informados, essa variável concentra- se em 04 e 05 cômodos. Contudo, em que pese 
esses elementos variarem de bom a razoável, conforme o observado, as casas são passíveis de serem 

consideradas como moradias inadequadas 4 , se considerarmos os conceitos utilizados no estudo 
“Déficit Habitacional no Brasil”, quanto a adensamento excessivo (01 caso observado), escassez de 
água tratada e destino dos resíduos sólidos (vide Quadro 31). Os gráficos seguintes espelham os 
resultados encontrados: 
 

                                                      
4 Vide conceito de  moradia inadequada  em documento do Ministério das Cidades que trata do estudo Fundação 

João Pinheiro sobre Déficit Habitacional no Brasil. Disponível em  
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Manuais/ManualHBBUAS.pdf. Acesso em 02 de 
novembro de2018. 
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Figura 236 - Material de construção Figura 237 - Revestimento externo 

Figura 238 - Revestimento interno Figura 239 - N° de cômodos 

 
Quadro 31 - Condições de Moradia: Saneamento Ambiental e Energia 
Variáv

eis 

Água 

tratada 

Armazenagem da água Energi

a 

Elétric

a 

Destino dos 

dejetos 

Destino dos 

resíduos sólidos 

 

 Si
m 

Nã
o 

Caix
a 
d’ág
ua 

Cister
na 
(chuv
a) 

Tambo
r/ 
tanque 

Não 
armaze
na 
 

Energi
sa 

Fossa 
sépti
ca  

Céu 
abert
o 

Quei
ma 

Enterra
do 

Total  
2 

 
7 

 
1 

 
5 

 
2 

 
1 

 
9 

 
9 

 
00 

 
9 

 
00 

 
(%) 

 
22
% 

 
78
% 

 
11% 

 
56% 

 
22% 

 
11% 

 
100% 

 
100% 

 
x 

 
100% 

 
x 

  
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 
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 Os entrevistados informaram que a localidade conta com sistema da Companhia de Água do 
Estado (CAGEPA), porém não é eficiente porque não consegue disponibilizar o recurso hídrico nas 
torneiras das casas. Somente 02 residências permanecem com o sistema ligado, mesmo assim o serviço 
apresenta deficiência com fornecimento sazonal. Nas demais, não foi ligado ou foi desligado, a pedido 
dos moradores, porque pagavam pelo serviço sem receber o produto, já que a canalização do ar na 
tubulação registra consumo; somente 11% declararam não armazenar água. Em que pese a Cisterna 
apresentar-se como uma forma eficiente para a captação e armazenamento das águas das chuvas, nem 
todas as casas dispõem de uma e algumas já estão vazias, em função do alto consumo (considerando a 
deficiência da CAGEPA) e da baixa variação pluviométrica no ano em curso. Situação contrária foi 
observada com relação à energia elétrica, em 100% das moradias há ligação da empresa fornecedora 
no Estado da Paraíba com fornecimento de energia regular. Os dejetos são destinados a fossas sépticas, 
único sistema sanitário disponível para a área rural na região; os resíduos sólidos, por sua vez, são 
queimados, não havendo nenhuma separação de materiais recicláveis para venda e/ou doação a 
catadores ou u reaproveitamento para artesanato.  A seguir, gráficos que demonstram a situação 
encontrada: 
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Figura 240 - Água tratada Figura 241 - Forma de armazenamento de 
água 

Figura 242 - Origem da energia elétrica Figura 243 - Destino dos dejetos 

 
Figura 244 - Destino dos resíduos sólidos 

 
 

Quadro 32 - Principais problemas apontados pelas famílias e respectivas soluções 
Variáv

eis 

 
 
Falta de água tratada (9 – 100%) 

 
 
Desemprego (6 
–66 %) 

Distân
cia do 
Posto 
de 
Saúde 
(1 – 
11%) 

Distân
cia da 
Crech
e 
 
(1 – 
11%) 

Transp
orte 
escolar 
deficitá
rio 
(2 – 
11%) 

Proble

mas 
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 O principal problema apontado pelos entrevistados é a Falta de água tratada nas casas (100%). 
Segundo relato de uma moradora, o sistema de distribuição da CAGEPA está implantado há 08 anos, 
mas sem conseguir levar água até as torneiras das residências. Também não há na localidade o serviço 
de carro-pipa  Apontaram as seguintes soluções para o problema: todos são a favor de que a CAGEPA 
regularize o seu sistema de abastecimento (100%); 01 entrevistado espera que o problema seja resolvido 
quando da instalação do sistema de abastecimento de água para o aterro sanitário; também indicaram 
a construção de cisternas de captação de água da chuva ( 44%), mas com a ressalva de que não dispõem 
de recursos financeiros para tal; foram sugeridos também soluções de uso comunitário, como um 
reservatório (11%) e um poço artesiano (11%). Como segundo problema foi indicado o Desemprego 
por 66% dos entrevistados e como solução foi sugerida a criação de novos postos de trabalho na região 
para absorver a mão de obra disponível (55%); 11% esperam que a implantação do aterro sanitário 
amenize a situação, com a geração de emprego para os moradores da localidade. Com um percentual 
muito inferior, em relação aos dois primeiros problemas, foram relatadas, ainda, as seguintes 
dificuldades, sem a sugestão de soluções: distância do posto de saúde, localizado em Contendas (11%); 
distância da creche, (11%); e transporte escolar deficitário (22%).  Para esses não foram apresentadas 
sugestões. Os gráficos a seguir demonstram os problemas e as soluções apontadas pelos moradores 
entrevistados: 
 

 

Soluçõ

es 

Regulariz
ação do 
fornecim
ento da 
CAGEPA
  

Constr
ução de 
cisterna
s 

Constru
ção de 
reservat
ório  

Constru
ção de 
poço 
artesian
o 
comunit
ário 

Geraç
ão de 
empre
gos na 
região 

Geraçã
o de 
postos 
de 
trabalh
os na 
constru
ção do 
ASC  

 

nihil 

 

nihil 

 

nihil 

Total 9 4 1 1 5 2 x x x 

(%) 100% 44% 11% 11% 55% 22% x x x 
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Figura 245 - Problemas principais Figura 246 - Soluções para problema água 

 
Figura 247 - Soluções para o problema desemprego 

 
 
2.4.1.1.3 Considerações Finais 
 
 Os achados aqui apresentados demonstram que a população do(a) Sítio(comunidade) Duas 
Estradas tem predominância de responsáveis pelo domicílio em idade economicamente ativa, mas com 
situação “desempregado” ou com trabalho precário em atividades sazonais, assim como casos de filhos 
maiores fora do mercado de trabalho. Consequentemente, o Desemprego foi apontado como o 
segundo maior problema. Quanto à escassez de água, a situação difere de outras localidades similares, 
no Estado da Paraíba, porque tem rede de abastecimento de água instalada, o que demanda uma gestão 
do poder público junto à CAGEPA para solução do problema que foi apontado como o mais grave. 
Sobre as demais demandas, como distância da creche, do posto de saúde e falhas no transporte escolar, 
recomenda-se uma ação de averiguação e busca de soluções por parte do poder público. 
 Especificamente quanto à implantação do Aterro Sanitário do Consires (ASC) observa-se uma 
percepção favorável vez que todos as expectativas dos entrevistados são positivas. Alguns esperam, 
inclusive, que o empreendimento contribua para amenizar os dois maiores problemas, falta de água 
tratada e desemprego. Dessa forma, é importante que os gestores do ASC busquem incluir mão de obra 
local, nas etapas de construção e operação, dentre as atividades que tenham compatibilidade com o 
potencial produtivo dos moradores da comunidade Sítio Duas Estradas.  
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 Tabocas 
 
2.4.1.2.1 Apresentação 
 
 Trata-se da apresentação dos dados obtidos juntos às famílias da Localidade Tabocas, 
município de Guarabira, no dia 18 de outubro de 2018, em abordagem domiciliar, devidamente 
autorizada pela pessoa entrevistada. A aplicação do questionário, com questões fechadas e abertas, foi 
precedida de explicação sobre a diferença entre a destinação de resíduos sólidos aos lixões a céu aberto 
e a destinação aos aterros sanitários. Para tanto, contou-se com o auxílio de um relatório iconográfico 
com fotos e gráficos referentes a lixões e aterros sanitários. A seleção da amostra de participantes 
enquadra-se como Amostragem Não Casual, “Quando não se conhece qual a probabilidade de um 
elemento da população participar da amostra”  . E dentre os dois tipos dessa amostragem – por 
conveniência ou por cotas – optou-se pelo primeiro, em que o investigador elege a amostra a partir dos 
casos que estão à sua disposição. No caso da coleta de dados no sítio Tabocas, foram consideradas 
como “à disposição” as residências habitadas com moradores, acordados (considerando-se o horário 
da sesta ), e dispostos a responder o questionário. As residências com essas características foram 
abordadas de forma não sequencial. Chegou-se a um número de 04 questionários respondidos, 
representando um percentual de 22% das famílias da localidade e de aproximadamente 17das famílias 
“à disposição”. Os resultados estão elencados em quadros e tabelas, com as respectivas análises, 
compreendendo os seguintes itens: 

• Quadro 33 e Figura 248 e Figura 249- Importância da coleta dos resíduos gerados pela 
população pela prefeitura e pelo depósito em local adequado; local onde devem ser 
depositados; e se é importante para a saúde; 

• Quadro 34 e Figura 250, Figura 251, Figura 252 e Figura 253 - Conhecimento sobre Aterro 
Sanitário (AS) e sobre Projeto AS CONSIRES (ASC); 

• Quadro 35 e Figura 254 e Figura 255- Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do 
CONSIRES pode trazer para os moradores do entorno; 

• Quadro 36 e Figura 256, Figura 257 e Figura 258- Responsável pelo domicílio: naturalidade, 
estado civil e idade; 

• Quadro 37 e Figura 259, Figura 260, Figura 261 e Figura 262- Responsável pelo domicílio: 
grau de instrução, número de filhos e idade de filhos; 

• Quadro 38 e Figura 263, Figura 264 e Figura 265- Responsável pelo domicílio: ocupação, renda 
familiar e inclusão em programas sociais; 

• Quadro 39 e Figura 266, Figura 267 e Figura 268- Condições de Moradia: titularidade do 
imóvel, forma de aquisição e tempo de propriedade; 

• Quadro 40 e Figura 269, Figura 270, Figura 271 e Figura 272- Condições de Moradia: material, 
revestimento externo, revestimento interno e número de cômodos 

• Quadro 41 e Figura 273, Figura 274, Figura 275, Figura 276 e Figura 277- Condições de 
Moradia: Saneamento Ambiental e Energia; 

• Quadro 42 e Figura 278 e Figura 279- Principais problemas apontados pelas famílias e 
respectivas soluções; 

 
2.4.1.2.2 Resultados 
 
• Localidade: Tabocas 
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• Distância do local do empreendimento: 3,79 km 
• Nº de famílias -  18 
• Número de famílias disponíveis que responderam ao questionário: 04 
 

Quadro 33 - Importância da coleta dos resíduos gerados pela população pela prefeitura e pelo 
depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; e se é importante para a saúde 

Variáveis Importância da coleta e 

colocação dos RS em locais 

adequadas pelo município 

Local 

adequado 

Importância 

para a saúde 

(*) 

Benefícios 

Total Sim Não “nihil Sim Não - “Porque não traz 
doenças para o 
povo” (01) 
- “[Evita] doenças” 
(01) 
- “[Evita] 
problemas de 
saúde” (01) 

 04 0 4 0 

(%) 100% 00% 100% 00% 

100% 100% 

 
 Todos os entrevistados (100%) concordaram que é importante a coleta e a colocação dos 
resíduos sólidos (RS), gerados pela população, em local adequado. Sobre a especificidade do destino 
final dos RS, não houve respostas. Quanto a importância para a saúde, todos optaram pela alternativa 
positiva (100%). E, ainda, 75% enfatizaram que a coleta e destinação correta dos RS implica em redução 
de doenças. Observa-se que do total dos que responderam, todos percebem a  relação entre condições 
sanitárias/ambientais adequadas e saúde melhorada. Os resultados estão refletidos nos gráficos 
seguintes: 
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Figura 248 - Coleta e destinação adequada de 
RS 

 

Figura 249 - Importância para a saúde 

 

 
Quadro 34 - Conhecimento sobre Aterro Sanitário (AS) e sobre Projeto AS CONSIRES (ASC) 
Variáve

is 

AS Grau de 

conheciment

o 

 ASC Meio de 

informação 

Sabe local 

do projeto 

ASC  

Distânci

a do AS à 

residênci

a (*) 

Total Si

m 

Nã

o 

NI/N

P 

Pouc

o 

NI/N

P 

Si

m 

NI/N

P 

PM

G 

NI/N

P 

Si

m  

NI/N

P   

Si

m 

Nã

o 

01 01 02 01 03 03 01 03 01 03 01 01 01 

( % ) 25

% 

25

% 

50% 25% 75% 75

% 

25% 75% 25% 75

% 

25% 25

% 

25

% 

100%  100% 100% 100% 100% 100% 

 (*) 02 – Não informaram ou não foram perguntados/ 01 estimou a distância em aproximadamente 
02 km 

RA = rádio       VIZ = vizinho       TV - televisão   PMG = Prefeitura Municipal de Guarabira / NI/NP 
= não informado ou não foi perguntado 

 
 Sobre informações gerais, anteriores à entrevista, acerca de um aterro sanitário, 01 pessoa (25%) 
disse saber do que se trata. Também 01 pessoa (25%) afirmou não saber. Os demais 50% não 
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informaram ou não foram perguntados. Sobre o grau de conhecimento 01 entrevistado declarou 
conhecer Pouco (25%) e os demais não responderam ou não foram perguntados (75%). Sobre o 
empreendimento Aterro Sanitário do CONSIRES (ASC), observa-se que há informação na área, pois 
75% dos entrevistados declararam Sim. A informação veio da fonte oficial, ou seja, Prefeitura 
Municipal de. Apenas uma pessoa não declarou ou não foi perguntada. Sobre o local do 
empreendimento os mesmos percentuais da questão anterior aplicam-se a essa variável (75% declaram 
sim e 25% não respondeu ou não perguntado). Dos que conhecem a localização, apenas uma pessoa 
expressou opinião sobre a distância, aproximadamente 02 km. Os dados demonstram que a população 
não apresenta desconhecimento sobre o projeto. Porém demanda informações quanto à exata 
localização, etapas de construção e funcionamento do aterro sanitário, especialmente quanto às 
responsabilidades de cada setor envolvido: agentes executores e operadores do aterro, prefeituras 
envolvidas e população beneficiada. Os gráficos abaixo expressam visualmente os dados obtidos: 
 
Figura 250 - Grau de conhecimento sobre AS Figura 251 - Conhecimento sobre AT CONSIRES 

Figura 252 - Meio de informação sobre o AS 
CONSIRES 

Figura 253 – Conhecimento do local do AS 
CONSIRES 

 
Quadro 35 - Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do CONSIRES poderá trazer para os 
moradores do entorno 
Variáveis Benefícios(*) Malefícios (**) 
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Total Desenvolvimento 

à região 

 

Não 

informado 

ou não foi 

perguntado 

Outros Não 

informado ou 

não foi 

perguntado  

Vetores 

(ratos, 

baratas, etc.) 

02 02 00 01 03 

(%) 50% 50%  x 25% 75% 

  

 
 Perguntados sobre o que o aterro sanitário poderia trazer de bom, 50% dos entrevistados 
escolheram Desenvolvimento para a região. Os demais não responderam ou não foram perguntados. 
Por outro lado, dos que responderam à questão seguinte, a de número 13 – o que poderia trazer de 
ruim – 25% opinaram que o ASC poderá atrair Vetores para a localidade. Os demais não opinaram ou 
não foram perguntados. Esses achados demonstram a necessidade de esclarecimentos à população 
quanto ao funcionamento de um aterro sanitário com condições ambientais adequadas, o que não 
implica em atração de vetores. 
 

Figura 254 - Benefícios Figura 255 - Malefícios 

 
Quadro 36 - Responsável pelo domicílio: naturalidade, estado civil e idade 

V

A 

Sexo (*) Naturalidade Estado civil (**)  Idade (em anos) (***) 

T M F GU
A 

OM
PB 

O
E 

NI/
NP 

C
AS 

S
O
L 

VI
U 

DIV/
SEP 

O
UT 

A
té 
20 

2
1 
a 
3
0 

31
a 
40 

41 
a 
50 

51
a 
59 

NI/
NP 

03 01 02 02 0
0 

00 03 00 01 00 00 00 0
0 

00 01 01 02 

75
% 

25
% 

50
% 

50% x x 75
% 

x 25
% 

x x x x x 25
% 

25
% 

50% 
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(

%

) 

100% 100% 100% 100% 

 

GUA= Guarabira OM     OM PB = outros cidades da Paraíba  OE = outros Estados CAS = Casado   
SOL= solteiro   VIU= viúvo  DIV= divorciado  OUT= outros casos NI/NP= Não informado 
ou não foi perguntado 

 
 Um total de 75% das famílias entrevistadas apresenta pessoa do sexo Masculino como 
responsável pelo domicílio e apenas 25% informaram sexo Feminino. No item Naturalidade, 50% 
responderam Guarabira e a outra metade disse ser oriunda de outros municípios paraibanos. Quanto 
ao estado civil, 75% enquadram-se na variável Casado (casamento civil ou união estável) e 01 pessoa 
(25%) apresenta a situação Viúvo. As faixas etárias informadas compreendem os intervalos de 41 a 50 
anos e 51 a 59 anos, ambas com 25%; Não informaram ou não foram perguntados respondem por 50% 
dos casos. Os dados demonstram que, quanto à idade, os responsáveis pelos domicílios (que 
forneceram a informação) estão dentro da faixa de População Economicamente Ativa (PEA)5, o que é 
preocupante considerando que, também, enquadram-se na condição Desempregado. Os gráficos 
seguintes espelham os resultados: 
 

                                                      
5 PEA , para o IBGE, compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a 

população ocupada e a população desocupada, na faixa etária até  65 anos. Disponível em 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm.Acesso em 02 de 
novembro de 2018. 



 

 246 

Figura 256 - Sexo Figura 257 - Estado civil 

Figura 258 - Naturalidade Figura 259 - Idade 

 
Quadro 37 - Responsável pelo domicílio: grau de instrução, número de filhos e idade de filhos 

Variáv

eis 

Grau de Instrução (*) Número de filhos Idade dos filhos (em 

anos)  

Total N
A 

EFI E
F 

E
MI 

E
M 

ES
I 

E
S 

0 
F 

1 
F 

2 F 3 
F 

4 
F 

5 e 
+ F 

0 
a 
11 

1
2 
a 
1
7 

18 
a 
29 

30 
a 
59 

60 
e 
+ 

00 4 0
0 

00 00 00 0
0 

0
0 

0
0 

01 0
0 

0
0 

03 0
0 

0
0 

07 05 0
0 

 (%) x 100
% 

x x x x x x x 25
% 

x x 75
% 

x x 58
% 

42
% 

x 

100% 100% 100% 

Na = não alfabetizado   EFI=estudo fundamental incompleto  EF= ensino fundamental  EMI= ensino 
médio incompleto EM=ensino médio ESI=ensino superior incompleto ES=ensino superior  
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 O quesito Instrução concentra-se na variável Ensino Fundamental Incompleto (100%). Quanto 
ao número de filhos, prevalece a situação com maior quantidade (5 ou mais) com 75%, seguida de 02 
filhos, com 25%. Já na variável Idade dos Filhos, considerando-se a soma de todos os filhos, de todos 
as famílias que declararam, observa-se que há uma concentração maior de jovens, na faixa de 18 a 29 
anos, seguida da faixa que caracteriza os adultos, com 30 a 59 anos. Não foram informados dados sobre 
crianças e adolescentes. Os gráficos seguintes espelham a situação encontrada: 
 

Figura 260 - Grau de instrução Figura 261 - Número de filhos 

Figura 262 - Idade dos filhos 

 
 
Quadro 38 - Responsável pelo domicílio: ocupação, renda familiar e inclusão em programas sociais 

Variáveis Ocupação Renda Familiar Programas 
Sociais 

 ER AUT APO AGRI DESEM S /R Até 1 
sm 

2 a 3 
sm 

Mais 
que 3 
sm 

Bolsa Família 

Total 00 00 02 00 02 01 03 00 00 Sim Não 

(%) x x 50% x 50% 25% 75% x x 0125% 0375% 

100%  100% 100% 

ER=empregado registrado AUT= autônomo/compra própria  APO=aposentado  AGRI= agricultor  
DESEM=desempregado 
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 Os dados demonstram que a situação financeira das famílias é vulnerável pois 50% dos 
responsáveis pelo domicílios declararam a situação Desempregado. Os outros 50% são aposentados, 
com renda de até 01 sm. Um entrevistado enquadra-se na condição Sem Renda e há 01 caso de 
transferência de renda (Bolsa Família). Assim, a renda familiar do grupo pesquisado é inferior  à Renda 
Média do município de Guarabira, de acordo com o IBGE6. Os gráficos seguintes refletem a situação 
declarada pelas famílias nos quesitos ora em análise (Quadro 38): 
 

Figura 263 - Ocupação 

 

Figura 264 - Renda familiar 

 
Figura 265 - Bolsa família 

 
 
Quadro 39 - Condições de Moradia: titularidade do imóvel, forma de aquisição e tempo de propriedade 

Variáveis Casa própria(*) Forma de aquisição Tempo em que a família é proprietária (em 
anos)  

 SIM NÃO HE COM DOA 01 a 
10 

11 a 20 21 a 
30 

31 a 40 NI/NP   

                                                      
6  A renda média familiar do município de Guarabira é de 1,4 salários mínimos. Disponível em 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/guarabira/panorama. Acesso em 02 de novembro de 2018. 
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Total 2 01(aluguel) 00 02 00 00 02 00 00 01 

(%) 50% 25% x 100% 
(**) 

x x 67%(**) x x 33%(**) 

75% 100% 100% 

(*) 01 caso de aluguel e 01 Não informado ou não perguntado (NI/NP) / (**) Considerado somente 
o total com casa própria informado (02)  
HE= herança / COM =compra /DOA = doação 
A família que mora em casa alugada, está no local há 10 anos e 05 meses 

 
  Dentre as famílias que responderam, 50% têm moradia própria, adquirida através de Compra. 
Uma família vive em casa alugada (25%) e a outra família não respondeu ou não foi perguntada (25%). 
O tempo de residência/propriedade predominante é o item 11 a 20 anos, com 02 casos, a outra família 
com casa própria não informou ou não foi perguntado. Os gráficos elencados abaixo espelham a 
situação: 
 

Figura 266 - Condições de moradia - 
titularidade 

 

Figura 267 - Forma de aquisição da moradia 

 

Figura 268 - Temporalidade 

 
 
Quadro 40 - Condições de moradia: material de construção, revestimento interno e externo e número 

de cômodos 
Variáveis Material de 

construção(*) 
Revestimento 
Interno  

Revestimento 
Externo (***) 

Nº de cômodos 
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 Alvenaria Alvenaria 
e 
Madeira 

Sim NI/NP Sim NI/NP 4 5 7 NI/NP 

Total 01 02 02 02 02 02 x x 01 03 

(%) 25% 50% 50% 50% 50% 50% x x 25% 75% 

75% 100% 100% 100% 

 (*) 01 NI/NP não informado ou náo foi perguntado (25%)  

 
  Quanto à variável Material de Construção, foi informado um total de 50% no item Alvenaria 
e Madeira e 25% para Alvenaria. Dois entrevistados confirmaram que as casas têm Revestimento 
Interno e Externo, 50% respectivamente. Em ambos os casos, um total de 50% não informou ou não 
foi perguntado. Apenas uma resposta (25%) foi obtida sobre o Número de Cômodos, no caso a opção 
07. Os gráficos seguintes espelham os resultados encontrados:  
 

Figura 269 - Material de construção Figura 270 - Revestimento interno 

Figura 271 - Revestimento externo Figura 272 - N° de cômodos 
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Quadro 41 - Condições de Moradia: Saneamento Ambiental e Energia 
Variáv

eis 

Água 

tratada 

Armazenagem da água Energ

ia 

Elétri

ca 

Destino 

dos dejetos 

Destino dos 

resíduos 

sólidos 

 Sim Nã
o 

Caix
a 
d’ág
ua 

Cister
na 
(chuv
a) 

Tambor/ta
nque 

Não 
armaz
ena 

Energ
isa 

Foss
a 
sépti
ca  

Céu 
aber
to 

Coleta
dos 
pela 
PMG 

 
Quei
ma 

Total 04
% 

00 04 01 01 00 04 04 00 00 04 

(%) 100
% 

x 100
% 

25% 25% x 100% 100
% 

x x 100% 

100% xxx xxx xxx 

 
 Os entrevistados informaram que a localidade conta com sistema da Companhia de Água do 
Estado (CAGEPA); todas as residências conta com caixa d´água, sendo que uma família também 
armazena água em tambor (25%); um entrevistado declarou que, também, tem cisterna para captação 
de água da chuva (25%). Há energia elétrica, em 100% das moradias, proveniente da empresa 
fornecedora no Estado da Paraíba. Os dejetos são destinados a fossas sépticas em 100% das casas. Os 
resíduos sólidos são queimados, porque não há coleta suficiente por parte do Serviço de Limpeza 
Urbana da PMG. Não foi mencionado nenhuma outra forma de destinação dos resíduos sólidos, tais 
como separação de materiais recicláveis para venda e/ou doação a catadores reaproveitamento para 
artesanato. A seguir, gráficos que demonstram a situação encontrada: 
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Figura 273 - Água tratada 

 

Figura 274 - Forma de armazenamento 

 
Figura 275 - Energia elétrica 

 

Figura 276 - Destino dos dejetos 
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Figura 277 - Destino dos resíduos 

 
 

Quadro 42 - Principais problemas apontados pelas famílias e respectivas soluções 

 
 Os principais problemas apontados pelos entrevistados concentram-se em duas variáveis 
Coleta de Resíduos Sólidos e Energia Elétrica ambas com percentual de 100%. Não há coleta nos três 
dias, tercas, quintas e sábados, como a vizinha comunidade de Contendas. Solicitaram a passagem do 
carro coletor, alterando sua frequência de coleta para três dias por semana. Um entrevistado 
reivindicou o serviço apontado a solução para o problema. Em relação à Energisa, todos apontaram 
que há postes com problemas prejudicando a iluminação pública. Os gráficos a seguir demonstram os 
problemas e as soluções apontadas pelos moradores entrevistados: 
 

Variáveis Limpeza Urbana Energia Elétrica 

Problema

s 

Não há coleta de resíduos sólidos por 
parte da PMG 

Problemas de iluminação nos postes 

Soluções Implantar coleta de resíduos sólidos  
(01 – 25%) 

nihil 

Total 04 04 

(%) 100% 100% 
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Figura 278 - Problemas principais Figura 279 - Soluções para as áreas de limpeza 
urbana 

 
2.4.1.2.3 Considerações finais 
 
 Os dados coletados na localidade Sítio Tabocas, demonstram que a variável Renda Familiar 
predominante, até 1 sm, enquadra-se abaixo da renda média do município, que é de 1,4 sm; as 
condições de trabalho da metade dos responsáveis pelos domicílios é vulnerável por estar concentrada 
no item Desempregado. 
 Acerca das questões sanitárias e ambientais, os moradores entrevistados entendem que é 
importante a existência de um sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos adequados e sua 
relação com a melhoria da saúde da população.   
 Especificamente quanto à implantação do Aterro Sanitário do Consires (ASC) observa-se que 
os moradores já tem algum conhecimento sobre o projeto, advindo, em sua maioria, do poder público 
municipal. Mas citaram aspectos negativos, como a atração de Vetores, o que demonstra 
desconhecimento do manejo de um aterro sanitário com todas as condições sanitárias e ambientais 
regulares.   
Faz-se necessário uma ação de esclarecimento à população da localidade, com ênfase na relação 
saneamento ambiental x saúde e delimitação clara das responsabilidades de todos os envolvidos com 
o futuro empreendimento: poder público, setor privado, catadores de materiais recicláveis e população. 
 Considerando a situação renda familiar e ocupação, é importante que os gestores do ASC 
busquem incluir mão de obra local, nas etapas de construção e operação, dentre as atividades que 
tenham compatibilidade com o potencial produtivo dos moradores da comunidade Sítio Tabocas. 
 Foi ainda solicitado por parte dos entrevistados que aa coleta de RSU que passa duas vezes por 
semana, seja aumentada sua frequência de coleta em um dia a mais, ou seja, que passe ns tercas, quintas 
e sábados, igual a da comunidade vizinha de Contendas. 
 Importante que a administração municipal encaminhe as demandas, identificadas como 
problemas, às secretarias competentes, como a melhoria de coleta de resíduos sólidos e os problemas 
apontados na iluminação pública.  
 

 Contendas 
 
2.4.1.3.1 Apresentação 
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 Trata-se da apresentação dos dados obtidos juntos às famílias da Localidade Contendas, 
município de Guarabira, no dia 17 de outubro de 2018, em abordagem domiciliar, devidamente 
autorizada pela pessoa entrevistada. A aplicação do questionário, com questões fechadas e abertas, foi 
precedida de explicação sobre a diferença entre a destinação de resíduos sólidos aos lixões a céu aberto 
e a destinação aos aterros sanitários. Para tanto, contou-se com o auxílio de um relatório iconográfico 
com fotos e gráficos referentes a lixões e aterros sanitários. A seleção da amostra de participantes 
enquadra-se como Amostragem Não Casual - “Quando não se conhece qual a probabilidade de um 
elemento da população participar da amostra”. 7  E dentre os dois tipos dessa amostragem – por 
conveniência ou por cotas – optou-se pelo primeiro, em que o investigador elege a amostra a partir dos 
casos que estão à sua disposição. No caso da coleta de dados em Contendas, foram consideradas como 
“à disposição” as residências habitadas com moradores acordados (considerando-se o horário da 
sesta) 8  e dispostos a responder o questionário. As residências com essas características foram 
abordadas de forma não sequencial. Chegou-se a um número de 18 questionários respondidos, 
representando um percentual de 14% das famílias da localidade. Os resultados estão elencados em 
quadros e tabelas, com as respectivas análises, compreendendo os seguintes itens: 

•  Quadro 43 e  Figura 280 e Figura 281- Importância da coleta dos resíduos gerados pela 
população pela prefeitura e pelo depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; 
e se é importante para a saúde; 

• Quadro 44 e Figura 282, Figura 283, Figura 284 e Figura 285 - Conhecimento sobre Aterro 
Sanitário (AS) e sobre Projeto AS CONSIRES (ASC); 

• Quadro 45 e Figura 286 e Figura 287 - Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do 
CONSIRES pode trazer para os moradores do entorno; 

• Quadro 46 e Figura 288, Figura 289 e Figura 290- Responsável pelo domicílio: naturalidade, 
estado civil e idade; 

• Quadro 47 e Figura 291, Figura 292, Figura 293 e Figura 294 - Responsável pelo domicílio: grau 
de instrução, número de filhos e idade de filhos; 

• Quadro 48 e Figura 295, Figura 296 e Figura 297- Responsável pelo domicílio: ocupação, renda 
familiar e inclusão em programas sociais; 

• Quadro 49 e Figura 298, Figura 299 e Figura 300- Condições de Moradia: titularidade do 
imóvel, forma de aquisição e tempo de propriedade; 

• Quadro 50 e Figura 301, Figura 302, Figura 303 e Figura 304- Condições de Moradia: material, 
revestimento externo, revestimento interno e número de cômodos 

• Quadro 51 e Figura 305, Figura 306, Figura 307, Figura 308 e Figura 309- Condições de 
Moradia: Saneamento Ambiental e Energia; 

• Quadro 52 e Figura 310 e Figura 311 - Principais problemas apontados pelas famílias e 
respectivas soluções; 

 
2.4.1.3.2 Resultados 
 

                                                      
7 VARÃO, C. BATISTA, C. e MARTINHO, V. Métodos de Amostragem. In:Apontamentos de Metodologia da 

Investigação I: com base em Lorraine Rumbel Gay; Manuela Hill & Andrew Hill e William Good. Departamento de 
Educação. Faculdade de Ciências da Universidade Lisboa- FCUL. Lisboa, 2006 

8 Sono curto ou descanso depois do almoço, hábito ainda praticado pelos moradores da localidade.  
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• Localidade: Contendas  

• Distância do local do empreendimento: 5,58 km 

• Nº de famílias -  142 

• Número de famílias disponíveis que responderam o questionário: 18 

•  
Quadro 43 - Importância da coleta dos resíduos gerados pela população pela prefeitura e pelo 
depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; e se é importante para a saúde 

Variáveis Importância da 

coleta e colocação dos 

RS em locais 

adequadas pelo 

município 

Local 

adequado 

Importância para a 

saúde(*) 

Benefícios 

Total Sim Não “nihil Sim Não - “Reduz doenças 
sanitárias” (01) 
- “[Evita] doenças 
diarreias” (02) 
- “Reduz] doenças” 
(01) 
- “[Resolve] problema 
de decomposição do 
lixo” (01) 

 18 0 9 0 

(%) 100% 00% 50% 00% 

100% 50% (*) 

  (*) Não perguntado ou não respondeu (09 – 50%) 

 
 Todos os entrevistados (100%) concordaram que é importante a coleta e a colocação dos 
resíduos sólidos (RS), gerados pela população, em local adequado. Sobre a especificidade do destino 
final dos RS, não houve respostas. Quanto a importância para a saúde, todos os que foram perguntados 
e/ou responderam, um total de 50% da amostra, optaram pela alternativa positiva. Desses, 04 pessoas 
(22%) enfatizaram que a coleta e destinação correta dos RS implica em redução de doenças como 
diarreia e resolve o problema da decomposição do lixo nas residências e no entorno. Observa-se que 
do total dos que responderam, todos percebem a relação entre condições sanitárias/ambientais 
adequadas e saúde melhorada. Os resultados estão refletidos nos gráficos seguintes: 
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Figura 280 - Coleta e destinação adequada de 
RS 

 

Figura 281 - Importância para a saúde 

 

 
Quadro 44 - Conhecimento sobre Aterro Sanitário (AS) e sobre Projeto AS CONSIRES (ASC) 

Variá

veis 

AS Grau de conhecimento (*)  ASC Meio de 

informação(**) 

Sabe 

local do 

projeto 

ASC 

(***) 

Distânc

ia do 

AS à 

residên

cia 

(****) 

Total Si

m 

N

ão 

Mu

ito 

Razo

ável 

Pou

co 

Nenh

um 

Si

m 

N

ão 

R

A 

VI

Z 

T

V 

P

M

G 

Si

m  

N

ão  

Si

m 

N

ão 

09 09 01 04 07 05 14 04 03 07 0
1 

06 08 09 04 13 

(  % ) 50

% 

50

% 

6% 22% 38

% 

28% 78

% 

22

% 

16

% 

38

% 

6

% 

34

% 

45

% 

50

% 

22

% 

72

% 

100%  94% 100% 100% 99,5% 100% 

 (*) 01 não respondeu (6%) 
 (**) alguns informantes acessaram a notícia por mais de uma fonte; 01 não tem informação sobre o 
aterro, mas declarou saber onde fica o terreno; através de liderança local (01); 06 entrevistados 
receberam a informação de mais de uma fonte:  TV e Rádio (01); Rádio e Vizinhos (01); PMG e 
Vizinhos (02); Liderança local e Vizinhos (01) 
(***) 01 não informou ou não foi perguntado (6%) 



 

 258 

(****) + de 1.000 metros (01); 1, 8 km (01); 03 km (01); 10 km (01); 01 não informou ou não foi 
perguntado (6%) 

RA = rádio       VIZ = vizinho       TV - televisão   PMG = Prefeitura Municipal de Guarabira 

 
 Sobre informações gerais, anteriores à entrevista, acerca de um aterro sanitário, 09 pessoas 
(50%) disseram saber do que se trata. Também 50% afirmaram não ter nenhum conhecimento. 
Quando perguntados sobre o grau de conhecimento, 01 entrevistado enquadrou-se como grande 
conhecedor do tema, indicando a alternativa Muito e 04 (22%) indicaram ter conhecimento Razoável. 
Os demais enquadraram-se em Pouco conhecimento (38%) seguido de Nenhum conhecimento (28%). 
Sobre o empreendimento ASC, observa-se que houve uma maciça informação pois 100% dos 
entrevistados declararam já ter notícias do projeto. O meio de comunicação mais declarado foi a 
transmissão oral entre vizinhos (38%), seguido de fonte oficial - Prefeitura Municipal de Guarabira 
(34%) -, depois vem o Rádio com 16% e, por último, a TV com 6%. Sobre o local do empreendimento, 
metade não conhece o local e 45% afirmaram conhecer. Uma pessoa entrevistada não respondeu ou 
não foi perguntado. Dos que conhecem a localização, apenas 22% informaram saber precisar a 
distância em relação às suas moradias contra 72% que responderam Não. Apenas 01 morador não 
respondeu ou não foi perguntado. As respostas expressam variação significativa, como 01 km e 10 km. 
Os dados demonstram que a população da localidade não apresenta desconhecimento sobre o projeto 
do CONSIRES e que há uma eficaz estratégia de comunicação oral entre os moradores.  Também 
apresentam demandas quanto à exata localização, etapas de construção e funcionamento do aterro 
sanitário, especialmente quanto às responsabilidades de cada setor envolvido: agentes executores e 
operadores do aterro, prefeituras envolvidas e população beneficiada. Os gráficos abaixo expressam 
visualmente os dados obtidos: 
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Figura 282 - Graude conhecimento sobre AS 

 

Figura 283 - Conhecimento sobre AT 
CONSIRES 

 
Figura 284 - Meio de informação sobre o AS 

CONSIRES 

 

Figura 285 - Conhecimento do local do AS 
CONSIRES 

 
 

Quadro 45 - Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do CONSIRES pode trazer para os 
moradores do entorno 

Variáve

is 

Benefícios(*) Malefícios (**) 

Total Desenvolvimen

to à região 

 

Empreg

o 

Saúd

e 

Depoimentos Nenhu

m  

Ruído

s 

Vetore

s 

(ratos, 

barata

s, etc.) 

13 09 01 “Tudo que for de 
limpeza é a favor da 
população...encontrar
am um feto no lixo” 
“Prejudica nada”  

10 01 01 
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(%) 72% 50% 6%  55% 6% 6% 

xxxxxx 67% 

(*) alguns moradores elegeram mais de um benefício – 05 escolheram Emprego e Desenvolvimento 
para a Região (28%)  
(**) 01 respondeu “Quase nada” e 05 não informaram ou não foram perguntados (33%) 
01 entrevistado declarou que não quer a construção do aterro no município de Guarabira. 

 
 Perguntados sobre o que o aterro sanitário poderia trazer de bom, os entrevistados escolheram 
entre Desenvolvimento para a região (72%), oportunidade de Emprego (09%) e Saúde (6%).  Por outro 
lado, 55% dos que responderam à questão seguinte, a de número 13 – o que poderia trazer de ruim - 
(12 pessoas – 67% da amostra) - declararam não vislumbrar nenhum aspecto ruim advindo do 
empreendimento. Mas, 12% opinaram que o ASC trará malefícios para os moradores, como Ruídos 
(6%) e Vetores (6%). Esses achados demonstram a necessidade de esclarecimentos à população quanto 
ao funcionamento de um aterro sanitário em relação às condições ambientais e conforto acústico. 
 

Figura 286 - Benefícios 

 

Figura 287 - Malefícios 

 
 
Quadro 46 - Responsável pelo domicílio: naturalidade, estado civil e idade 
V

A 

Sexo (*) Naturalidade Estado civil (**)  Idade (em anos) (***) 

T M F GU
A 

OM
PB 

O
E 

NI/N
P 

C
AS 

S
O
L 

VI
U 

DIV/
SEP 

O
UT 

A
té 
20 

2
1 
a 
3
0 

31 
a 
40 

41 
a 
50 

51 
a 
59 

Mai
or 
que 
60 

10  05 09 05 x 04 14 02 x 01 x x x 03 05 05 02 

(

%

) 

55
% 

27
% 

50
% 

27% x 23
% 

77
% 

12
% 

x 6% x x x 17
% 

27
% 

27
% 

12
% 

82% 100% 95% 82% 

(*) Não informado 03 (18%) 
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(**) os casos de união estável foram considerados como Casado; não informado ou não perguntado 
(01 -5%)  
(***) não informado ou não foi perguntado (03 -18%) 

GUA= Guarabira OM     OM PB = outros cidades da Paraíba  OE = outros Estados 
CAS = Casado   SOL= solteiro   VIU= viúvo  DIV= divorciado  OUT= outros casos NI/NP= 
Não informado ou não  perguntado 

 
 Um total de 82% das famílias entrevistadas apresentam pessoa do sexo Masculino como 
responsável pelo domicílio e apenas 27% informaram sexo Feminino. No item Naturalidade, 50% são 
naturais de Guarabira, 27% são oriundos de outros municípios paraibanos e 23% não declararam ou 
não foram perguntados. Quanto ao estado civil, 77% enquadram-se na variável Casado (casamento 
civil ou união estável), 12% são solteiros e 6% têm condição de Separado. As faixas etárias 
predominantes são as que compreendem os intervalos de 41 a 50 anos e 51 a 59 anos, ambas com 27%; 
em seguida prevalece a de 31 a 40 anos com 17% e, por último, Maior que 60 anos, com apenas 12%. 
Os dados demonstram que, quanto à idade, há predominância de pessoas na faixa População 
Economicamente Ativa (PEA) 9 , o que é preocupante frente à precariedade do trabalho e renda 
demonstradas mais adiante em quadros posteriores - variáveis Ocupação e Renda. Os gráficos 
seguintes espelham os resultados: 
 
 

                                                      
9 PEA , para o IBGE, compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a 

população ocupada e a população desocupada, na faixa etária até  65 anos. Disponível em: 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm. Acesso em 02 
de novembro de 2018. 
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Figura 288 - Sexo 

 

Figura 289 - Naturalidade 

 
Figura 290 - Estado civil 

 

Figura 291 - Idade 

 
 

Quadro 47 - Responsável pelo domicílio: grau de instrução, número de filhos e idade de filhos 
Variá

veis 

Grau de Instrução (*) Número de filhos Idade dos filhos (em 

anos)  

Total N
A 

EF
I 

EF E
MI 

E
M 

E
SI 

E
S 

0 F 1 F 2
 
F 

3 F 4 F 5
 
e
 
+
 
F 

0 a 
11 

12 
a 
17 

18 
a 
29 

30 
a 
59 

6
0 
e 
+ 

04 06 02 x 01 01 0
1 

05 06 01 02 03 01 05 05 07 04 0
0 

 (%) 22
% 

33
% 

12
% 

x 6
% 

6
% 

6
% 

27
% 

33
% 

5
% 

12
% 

18
% 

5
% 

27
% 

27
% 

38
% 

22
% 

x 

85% 100%   

(*) – Não informado ou não perguntado (03 – 15%) 

Na = não alfabetizado   EFI=estudo fundamental incompleto  EF= ensino fundamental  EMI= ensino 
médio incompleto EM=ensino médio ESI=ensino superior incompleto ES=ensino superior  

  
 No quesito Instrução, prevalece a variável Ensino Fundamental Incompleto (33%), seguida de 
Não Alfabetizado com 22%. Ensino Médio, Ensino Superior Incompleto e Ensino Superior apresentam 
o mesmo percentual, apenas 6%. Quanto ao número de filhos, prevalecem as; situações com filho 
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único, representando 33%, seguidas Nenhum filho (27%); o item 03 filhos responde por 12% e 04 filhos 
por 18%. Apenas 01 entrevistado ocupa a posição 05 filhos ou mais. Já na variável Idade dos Filhos, 
considerando-se a soma de todos os filhos, de todos as famílias que declararam, observa-se que há uma 
concentração maior de jovens, na faixa de 18 a 29 anos, o que justifica a preocupação com o 
desemprego e moradia para as futuras gerações (informado no último quadro deste relatório). As faixas 
de idade que correspondem à infância e adolescência apresentam resultados iguais, cada uma com 
27%, respondendo por um total de 54% dos filhos. Tal dado justifica a grande preocupação com o tema 
Mobilidade Urbana, indicado como problema no quadro específico. Os gráficos seguintes espelham a 
situação encontrada: 
 

Figura 292 - Grau de instrução 

 

Figura 293 - Número de filhos 

 
Figura 294 - Idade dos filhos 

 
 
Quadro 48 - Responsável pelo domicílio: ocupação, renda familiar e inclusão em programas sociais 

Variáveis Ocupação Renda Familiar Programas 
Sociais 

 ER AUT APO AGRI DESEM S /R Até 1 
sm 

2 a 3 
sm 

Mais 
de 10 
sm 

Bolsa Família 

Total 1 4 3 8(*) 2 2 12 3 1 Sim (6) Não 
(12) 
(**) 

(%) 6% 22% 17% 44% 11% 11% 66% 17% 6% 34% 66% 

100%  100% 100% 
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(*) 02 informaram trabalhar em terra de terceiros, os demais não informaram ou não foram 
perguntados 
(**) informado um caso de suspensão do BF há 04 meses 

ER=empregado registrado AUT= autônomo/compra própria  APO=aposentado  AGRI= agricultor  
DESEM=desempregado 

 
 Os dados demonstram que a situação financeira das famílias é vulnerável para 55% das famílias. 
Desse percentual, 44% tiram seu sustento da agricultura, atividade incerta sujeita às variações 
pluviométricas e à disponibilidade de terra, e 11% estão na condição de Desempregado. Apenas um 
caso de Trabalhador Registrado foi informado (6%); dentre os Autônomos, há 02 casos de pequenos 
comerciantes e 01 profissional liberal de carreira superior, que totalizam 17%. Essas três condições 
somadas aos aposentados (17%), respondem pelo percentual com maior estabilidade de renda (34%).  
Esses dados implicam em Renda Familiar baixa, com 77% de concentração nas faixas Sem Renda (11%) 
e Até 01 sm (66%), o que é inferior à Renda Média do município 10 . Quatro famílias percebem 
rendimento acima dessa média, 03 estão na faixa de 02 a 03 salários mínimos e 01 na faixa mais alta, 
com mais de 10 salários mínimos. A maioria (66%) não recebe transferência de renda do Programa 
Bolsa Família, contra apenas 34% que recebem. Esses dados têm reflexos na variável Principais 
Problemas, onde se destaca o Desemprego, como pode ser constatado no Quadro 52 Os gráficos 
seguintes refletem a situação declarada pelas famílias nos quesitos ora em análise (Quadro 48): 
 

                                                      
10  A renda média familiar é de 1,4 salários mínimos, conforme dados do IBGE. Disponível em  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/guarabira/panorama. Acesso em 02 de novembro de 2018. 
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Figura 295 - Ocupação 

 

Figura 296 - Renda familiar 

 
Figura 297 - Bolsa Família 

 
 
Quadro 49 - Condições de Moradia: titularidade do imóvel, forma de aquisição e tempo de propriedade 

Variáveis Casa própria Forma de aquisição Tempo em que a família é proprietária (em 
anos)  

 SIM NÃO HE COM DOA 01 a 
10 

11 a 
20 

21 a 
30 

31 a 40 + de 40   

Total 17 01(*) 00 17 00 12 03 02 01 00 

(%) 94% 6% x 100% x 66% 17% 11% 6% x 

100% 100%1 100% 

(*) 01 caso de aluguel HE= herança / COM =compra /DOA = doação 

 
 As famílias com moradia própria representam 94% e apenas 6% vivem em casa alugada. A 
forma de aquisição prevalente é Compra. O tempo de residência/propriedade predominante é o item 
01 a 10 anos, com 66% dos casos. Os gráficos elencados abaixo espelham a situação: 
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Figura 298 - Condições de moradia - 
titularidade 

 

Figura 299 - Forma de aquisição 

 

Figura 300 - Temporalidade 

 
 
Quadro 50 - Condições de moradia: material de construção, revestimento interno e externo e número 

de cômodos 
Variáveis Material de 

construção 
Revestimento 
Interno (*) 

Revestimento 
Externo (***) 

Nº de cômodos 

 Alvenaria Alvenaria 
e 
Madeira 

Sim Não Sim Não 4 5 7 NO/I 

Total 18 05 (*) 12 02 09 04 4 7 1 6 

(%) 72% 28% 66% 12% 50% 22% 22% 39% 6% 33% 

xxxx 78% 72% 100% 

 (*) 04 não informaram ou não foram perguntados (22%) / (***) 05 não informaram ou não foram 
perguntados (28%) 

 
 O material de construção predominante na totalidade dos casos é a alvenaria; um total de 72% 
das casas informaram apenas esse material, sendo que 28% contam com Madeira e Alvenaria. Das 
respostas obtidas em 14 famílias, percebe-se que 66% das construções tem Revestimento Interno, mas 
12% não apresentam essa condição. Quanto ao Revestimento Externo, somente 50% contam com essa 
benfeitoria no imóvel, um total de 13 famílias. Sobre o número de cômodos da casa, essa variável 
concentra- se nos números 04 (22%) e 05 (39%). Não se obteve respostas de 06 pessoas, porque não 
responderam ou não foram perguntados. Uma casa apresenta um diferencial com 06 ou mais cômodos, 
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fugindo ao padrão de moradia popular predominante na localidade. Os gráficos seguintes espelham os 
resultados encontrados:  
 

Figura 301 - Material de construção 

 

Figura 302 - Revestimento interno 

 
Figura 303 - Revestimento externo 

 

Figura 304 - N° de cômodos 

 

 
Quadro 51 - Condições de moradia: saneamento ambiental e energia 

Variáv

eis 

Água 

tratada 

Armazenagem da água Energ

ia 

Elétri

ca 

Destino dos 

dejetos 

Destino dos 

resíduos sólidos 

 Sim Nã
o 

Caix
a 
d’ág
ua 

Cister
na 
(chuv
a) 

Tamb
or/ 
tanque 

Não 
armaze
na 

Energ
isa 

Foss
a 
sépti
ca  

Céu 
aber
to 

Coleta
dos 
pela 
PMG 

Coletad
o pela 
PMG e 
Queima(
**) 

Total 18 00 6 00 5 7 12 (*) 18 00 17 01 

(%) 100
% 

x 33% 00 28% 39% 89% 100
% 

x 94% 6% 

100% 100% 100% xxx 

(*) 02 não informado ou não foram perguntados (11%) 
(**) 01 entrevistado declarou que queima apenas as folhas 
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 Os entrevistados informaram que a localidade conta com sistema da Companhia de Água do 
Estado (CAGEPA), mas 03 entrevistados informaram deficiências, como água salobra (02) e 
racionamento (01); em 11 residências há armazenagem de água, contra 07 que não armazenam. 
Predomina o uso da caixa d´água (33%) seguido de tambor ou tanque (28%). Dentre os que não 
armazenam, 02 entrevistados disseram que gostariam de ter cisterna para captação de água das chuvas, 
mas falta recursos para tal. Há energia elétrica, em 89% das moradias proveniente da empresa 
fornecedora no Estado da Paraíba, 11% não responderam ou não foram perguntados. Os dejetos são 
destinados a fossas sépticas em 100% das moradias. Os resíduos sólidos são recolhidos pela PMG duas 
vezes por semana (94%), nas terças e quintas feiras, o que foi considerado insuficiente por 02 
declarantes. Em 01 residência foi informado Coleta pela PMG e Queima de folhas (6%). Não foi 
mencionado nenhuma outra forma de destinação dos resíduos sólidos, tais como separação de 
materiais recicláveis para venda e/ou doação a catadores reaproveitamento para artesanato. A seguir, 
gráficos que demonstram a situação encontrada: 
 
 

Figura 305 - Água tratada 

 

Figura 306 - Forma de armazenamento de água 

 

Figura 307 - Energia elétrica 

 

Figura 308 - Destino dos dejetos 

 
Figura 309 - Destino dos resíduos sólidos 
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Quadro 52 - Principais problemas apontados pelas famílias e respectivas soluções 

 

Variáv

eis 

Posto de Saúde Abasteci
mento de 
água 

Limpez
a 
Urbana 

Desempr
ego 

Mobili
dade 
Urbana 

Mora
dia 
para  

Energ
ia 
Elétri
ca 

Proble

mas 

Baixa 
frequên
cia do 
atendim
ento 
médico 
no 
posto de 
saúde  

Limpe
za do 
deficit
ária e 
falta 
de 
caixa 
d’água 
na 
área 
do 
gabine
te do 
dentis
ta 

Demora 
para 
realizar 
exame 
especiali
zado 

Água é 
salobra 
(02) 
Raciona
mento 
(01) 

Coleta 
é 
insufici
ente  

Não há 
oportuni
dades de 
trabalho.  
Dificulda
de para 
os 
agriculto
res 

Perigo 
de 
acident
es na 
rodovi
a 

Não 
há 
mora
dia 
para 
as 
nova
s 
geraç
ões 

Baixa 
carga 
Poste 
sem 
lâmpa
da 

Soluçõ

es 

nihil nihil Aumen
tar para 
03 
vezes 
por 
semana 
Serviço 
de 
coleta 
de 
móveis 
descart
ados  

nihil Aumen
tar 
faixa de 
pedrest
es. 
Coloca
r mais 
redutor
es de 
velocid
ade. 
Educaç
ão para 
o 
trânsit
o para 
pedestr
es e 
motori
stas 

nihil Energ
isa 
aume
ntar a 
carga 
de 
energi
a 

Total 03 02 01 03 02 04 05 01 02 

(%) 17% 12% 6% 12% 12% 22% 28% 6% 12% 
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Figura 310 - Problemas principais 

 

Figura 311 - Soluções para as áreas de limpeza 
urbana, mobilidade urbana e energia elétrica 

 
 
2.4.1.3.3 Considerações finais 
 
 Os dados coletados na localidade Contendas demonstram que a variável Renda Familiar 
predominante, até 1 sm, enquadra-se abaixo da renda média do município, que é de 1,4 sm; as 
condições de trabalho da maioria dos responsáveis pelos domicílios é vulnerável por estar concentrada 
no item Agricultura. 
 Acerca das questões sanitárias e ambientais, os moradores entrevistados entendem que é 
importante a existência de um sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos adequados e sua 
relação com a melhoria da saúde da população. 
 Especificamente quanto à implantação do Aterro Sanitário do Consires (ASC) observa-se que 
os moradores já tem algum conhecimento sobre o projeto, advindo, em sua maioria, da vizinhança e 
do poder público municipal. Maior número de pessoas destacaram aspectos positivos e apenas duas 
citaram aspectos negativos, como Ruídos e Vetores. Apenas um morador, que declarou saber o que é 
um aterro sanitário, informou ser contrário à construção do empreendimento no município de 
Guarabira, embora não tenha apontado nenhum aspecto negativo.  
Faz-se necessário uma ação de esclarecimento à população da localidade, por parte do poder publico 
local, com ênfase na relação saneamento ambiental x saúde e delimitação clara das responsabilidades 
de todos os envolvidos com o futuro empreendimento: poder público, setor privado, catadores de 
materiais recicláveis e população. 
 Considerando a situação renda familiar e ocupação, é importante que os gestores do ASC 
busquem incluir mão de obra local, nas etapas de construção e operação, dentre as atividades que 
tenham compatibilidade com o potencial produtivo dos moradores da comunidade Contendas.  
 

 Serrinha de Guarabira 
 
2.4.1.4.1 Apresentação 
 
 Trata-se da apresentação dos dados obtidos juntos às famílias da Localidade Serrinha, 
município de Guarabira, no dia 17 de outubro de 2018, em abordagem domiciliar, devidamente 

 35% x x x x x x 
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autorizada pela pessoa entrevistada. A aplicação do questionário, com questões fechadas e abertas, foi 
precedida de explicação sobre a diferença entre a destinação de resíduos sólidos aos lixões a céu aberto 
e a destinação aos aterros sanitários. Para tanto, contou-se com o auxílio de 01 relatório iconográfico 
com fotos e gráficos referentes a lixões e aterros sanitários. A seleção da amostra de participantes 
enquadra-se como Amostragem Não Casual, “Quando não se conhece qual a probabilidade de um 
elemento da população participar da amostra” 11 . E dentre os dois tipos dessa amostragem – por 
conveniência ou por cotas – optou-se pelo primeiro, em que o investigador elege a amostra a partir dos 
casos que estão à sua disposição. No caso da coleta de dados na localidade, foram consideradas como 
“à disposição” as residências habitadas, abertas, com moradores dispostos a responder o questionário. 
A amostra representa um percentual de 30% das famílias da localidade. Os resultados estão elencados 
em quadros e gráficos, com as respectivas análises, compreendendo os seguintes itens: 

• Quadro 53  e Figura 312 e Figura 313 - Importância da coleta dos resíduos gerados pela 
população pela prefeitura e pelo depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; 
e se é importante para a saúde; 

• Quadro 54 e Figura 314, Figura 315, Figura 316 e Figura 317 - Conhecimento sobre Aterro 
Sanitário (AS) e sobre Projeto AS CONSIRES (ASC); 

• Quadro 55 e Figura 318 e Figura 319- Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do 
CONSIRES poderá trazer para os moradores do entorno; 

• Quadro 56 e Figura 320, Figura 321 e Figura 322 - Responsável pelo domicílio: naturalidade, 
estado civil e idade; 

• Quadro 57 e Figura 323, Figura 324, Figura 325 e Figura 326 - Responsável pelo domicílio: grau 
de instrução, número de filhos e idade de filhos; 

• Quadro 58 e Figura 327, Figura 328 e Figura 329 - Responsável pelo domicílio: ocupação, renda 
familiar e inclusão em programas sociais; 

• Quadro 59 e Figura 330, Figura 331 e Figura 332 - Condições de Moradia: titularidade do 
imóvel, forma de aquisição e tempo de propriedade; 

• Quadro 60 e Figura 333, Figura 334, Figura 335 e Figura 336 - Condições de Moradia: material, 
revestimento externo, revestimento interno e número de cômodos 

• Quadro 61 e Figura 337, Figura 338, Figura 339, Figura 340 e Figura 341 - Condições de 
Moradia: Saneamento Ambiental e Energia; 

• Quadro 62 e Figura 342 - Principais problemas apontados pelas famílias e respectivas soluções; 
 
2.4.1.4.2 Resultados 
 

• Localidade: Serrinha  

• Distância do local do empreendimento: 6,5 km 

• Nº de famílias -  20 

• Nº de famílias disponíveis para entrevista: 06 (30%) 
 

                                                      
11 VARÃO, C. BATISTA, C. e MARTINHO, V. Métodos de Amostragem. In: Metodologia da Investigação I:  

com base em autores Lorraine Rumbel Gay;  Manuela Hill & Andrew Hill  e William Good. Departamento de Educação. 
Faculdade de Ciências da Universidade Lisboa- FCUL. Lisboa,  2006 
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Quadro 53 - Importância da coleta dos resíduos gerados pela população pela prefeitura e pelo 
depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; e se é importante para a saúde 

Variáveis Importância da coleta e 

colocação dos RS em locais 

adequadas pelo município 

Importância para a 

saúde(*) 

Benefícios 

Total Sim Não Sim Não -Melhora saúde (04) 
- Evita doenças (01) 
 

06 00 06 00 

(%) 100% x 100% x 

100% 100% 

 
 A totalidade dos entrevistados concordou que é importante a coleta e a colocação dos resíduos 
sólidos (RS), gerados pela população, em local adequado. Quanto a importância para a saúde, todos 
alternativa positiva. Desses, 04pessoas (67%) enfatizaram que a coleta e destinação correta dos RS 
implica em melhoria para as condições de saúde dos moradores e 01 pessoa (17%) acreditam que as 
doenças vão diminuir, sem especificar os agravos que serão reduzidos. Observa-se que do total dos que 
responderam, todos percebem a relação entre condições sanitárias/ambientais adequadas e saúde 
melhorada. Os resultados estão refletidos nos gráficos seguintes: 
 

Figura 312 - Coleta e destinação adequadas de 
RS 

 

Figura 313 - Importância para a saúde 

 

 
Quadro 54 - Conhecimento sobre Aterro Sanitário (AS) e sobre Projeto AS CONSIRES (ASC) 
Variá

veis 

AS Grau de conhecimento  ASC Meio de 

informação 

(*) 

Sabe 

local do 

projeto 

ASC(**)  

Distância 

do AS à 

residênci

a (***) 
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Total Si

m 

Nã

o 

Mui

to 

Razo

ável 

Pou

co 

Nenh

um 

Si

m 

N

ão 

R

A 

VI

Z 

PM

G 

NI/

NP 

N

ão   

N

ão 

NI/

NP 

00 06 00 00 02 04 05 01 0
0 

03 02 02 04 04 02 

(% ) x 100

% 

x x 33% 67% 83

% 

17

% 

x 50

% 

33

% 

33% 67

% 

67

% 

33% 

100% 100% 100% 83% 100% 100% 

  

RA = rádio       VIZ = vizinho       TV - televisão   (*) NI/NP = 01 (17%)-       NI/NP= Não informado 
ou não foi perguntado /  

 
 Sobre informações gerais, anteriores à entrevista, acerca de um aterro sanitário, nenhum 
entrevistado afirmou saber do que se trata. Outrossim, 02 pessoas (33%) afirmaram ter Pouco 
conhecimento sobre o assunto e 04 disseram não ter Nenhum conhecimento (67%). Sobre o 
empreendimento Aterro Sanitário do CONSIRES, observa-se que houve  informação pois 05 pessoas 
(83%) declararam já ter ouvido falar sobre o projeto e apenas 01 entrevistado (17%) afirmou não ter 
recebido nenhuma informação. O meio de comunicação mais declarado foi a transmissão oral entre 
vizinhos (33%), seguido da Prefeitura de Guarabira (33%). Acerca do local do empreendimento, 67% 
declararam Não conhecer e 33% não informaram ou não foram perguntados. Já em relação à distância 
da residência, 04 declarantes (67%) afirmaram  desconhecer e 33% não responderam ou não foram 
perguntados. Os dados demonstram que a população não apresenta desconhecimento sobre o projeto 
do CONSIRES, porém expressa demanda quanto à exata localização, etapas de construção e 
funcionamento do aterro sanitário, especialmente quanto às responsabilidades de cada setor 
envolvido: agentes executores e operadores do aterro, prefeituras envolvidas e população beneficiada. 
 Os gráficos abaixo expressam visualmente os dados obtidos. 
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Figura 314 - Grau de conhecimento sobre AS Figura 315 - Conhecimento sobre AS 
CONSIRES 

Figura 316 - Meio de informação sobre o AS 
CONSIRES 

Figura 317 - Conhecimento do local do AS 
CONSIRES 

 
Quadro 55 - Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do CONSIRES pode trazer para os 

moradores do entorno 
Variáveis Benefícios Malefícios**) 

Total 

Desenvolvimento 

à região 
Emprego 

Área 

de 

Lazer 

Outros 

benefícios 
Nenhum Vetores 

02 05 01 x 01 03 

(%) 
33% 83% 17%  17% 50% 

x 100% 

(**) Não informado ou não foi perguntado (NI/NP) = 02 (33%) 

 
 Perguntados sobre o que o aterro sanitário poderia trazer de bom, os entrevistados escolheram 
entre Desenvolvimento para a região (33%), oportunidade de Emprego (05%) e Área de Lazer (17%).  
Sobre a questão seguinte, a de número 13 – o que poderia trazer de ruim – apenas 01 entrevistado 
declarou não vislumbrar nada de ruim (17%) e 50% informaram que o aterro sanitário poderá atrair 
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vetores. Os demais (33%) não responderam ou não foram perguntados. Os gráficos abaixo 
demonstram os resultados: 
 

Figura 318 - Benefícios 

 

Figura 319 - Malefícios 

 
 

Quadro 56 - Responsável pelo domicílio: naturalidade, estado civil e idade 
V

A 

Sexo Naturalidade Estado civil (*)  Idade (em anos)  

T M F GU
A 

OM
PB 

O
E 

NI/N
P 

C
AS 

SO
L 

VI
U 

DI
V 

OU
T 

At
é 
20 

21 
 a 
30 

31  
a 
40 

41  
a 
50 

5
1  
a 
5
9 

Mai
or 
que 
60 

04 
 

02 05 01 x x 03 03 00 00 00 00 01 02 01 0
0 

02 

(
%
) 

67
% 

33
% 

83
% 

17% x x 50
% 

50
% 

x x x x 17
% 

33
% 

17
% 

x 33% 

100% 100% 100% 100% 

(*) os casos de união estável foram enquadrados em Casado 

GUA= Guarabira OM     OM PB = outros cidades da Paraíba  OE = outros Estados 
CAS = Casado   SOL= solteiro   VIU= viúvo  DIV= divorciado  OUT= outros casos NI/NP= 
não informado/não perguntado 

 
 Dos responsáveis pelos domicílios, 67% são do sexo masculino e 33% do sexo feminino. A 
maioria é natural de Guarabira (83%) e 17% nasceram em outros municípios do Estado da Paraíba. 
Quanto ao estado civil, 50% enquadram-se na variável Casado (casamento civil ou união estável) e 50% 
são solteiros. As faixas etárias predominante são as seguintes: 31 a 40 anos (33%) e Maior que 60 anos 
(33%). As idades compreendidas entre 21 a 30 anos e 41 a 50 anos somam, juntas, 34%. Os dados 
demonstram que, quanto à idade, há predominância de pessoas dentro da faixa de População 
Economicamente Ativa (PEA)12. Os gráficos seguintes espelham os resultados: 
 

                                                      
12 PEA , para o IBGE, compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a 

população ocupada e a população desocupada, na faixa etária até 65 anos. Disponível em 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm. Acesso em 02 
de novembro de 2018. 
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Figura 320 - Sexo Figura 321 - Naturalidade 

Figura 322 - Estado civil Figura 323 - Idade 

 
 
Quadro 57 - Responsável pelo domicílio: grau de instrução, número de filhos e idade de filhos 
Variáv

eis 

Grau de Instrução 

 

Número de filhos Idade dos filhos (em 

anos)  

Total N
A 

EF
I 

E
F 

E
MI 

E
M 

ES
I 

E
S 

0 1 2 3 4 5
 
e
 
+

0 a 
11 

12 a 
17 

1
8
 
a
 
2
9 

3
0 
a 
5
9 

6
0 
e 
+ 

02 04 0
0 

00 00 00 0
0 

02 01 03 0
0 

0
0 

0
0 

4 1 x x x 

 (%) 33
% 

67
% 

x x x x x 33
% 

17
% 

50
% 

x x x 80% 2
0
% 

x x x 

100% 100% xxxxx 

Na = não alfabetizado   EFI=estudo fundamental incompleto  EF= ensino fundamental  EMI= ensino 
médio incompleto EM=ensino médio ESI=ensino superior incompleto ES=ensino superior  
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 No quesito Instrução, prevalece a variável Ensino Fundamental Incompleto (67%), seguida de 
Não Alfabetizado (33%). Quanto ao número de filhos, há concentração no item 02 filhos (50%) e 
nenhum filho (33%); a opção filho único aparece com 17%. Esses dados expressam baixa taxa de 
natalidade na amostra investigada. Já na variável Idade dos Filhos, observa-se que, dentre as idades 
informadas, o maior percentual está concentrado nas faixas que correspondem à infância e à 
adolescência. Os gráficos seguintes espelham a situação das famílias: 
 

Figura 324 - Grau de instrução 

 

Figura 325 - Número de filhos 

 
Figura 326 - Idade dos filhos 

 
 
Quadro 58 - Responsável pelo domicílio: ocupação, renda familiar e inclusão em programas sociais 

c Ocupação Renda Familiar Programas Sociais 
 

 ER AUT APO AGRI DESEM S 
/R 

Até 
1sm 

02 a 03 
sm 

Bolsa Família 

Total 02 00 02 01 01 00 04 02 SIM NÃO 

(%) 33% x 33% 17% 17%  67% 33% 02 (33%) 04 (67%) 

100% 100% 100% 

ER=empregado registrado AUT= autônomo/compra própria  APO=aposentado  AGRI= agricultor  
DESEM=desempregado 
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 Os dados demonstram que 66% dos entrevistados apresentam certa estabilidade de renda 
porque ocupam as condições Empregado registrado e Aposentado. Porém, merece destaque a situação 
vulnerável dos demais (34%) que se situam como Desempregado e Agricultor em terras de terceiros, 
atividade, ainda, condicionada à situação pluviométrica da região. A variável Renda Familiar  
concentra-se em apenas dois itens: de 02 a03 sm (33%) e Até 01 salário mínimo (67%), inferior à Renda 
Média do município de Guarabira, de acordo com o IBGE13, que é de 1,4 sm.  Somente 33% das famílias 
recebem transferência de renda do Programa Bolsa Família, contra 67% que não recebem. Os gráficos 
seguintes refletem a situação declarada pelas famílias:  
 

                                                      
13  A renda média familiar do município de Guarabira é de 1,4 salários mínimos. Disponível em 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/guarabira/panorama.Acesso em 02 de novembro de 2018. 
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Figura 327 - Ocupação 

 

Figura 328 - Renda familiar 

 
Figura 329 - Bolsa família 

 
 
 
 
Quadro 59 - Condições de Moradia: titularidade do imóvel, forma de aquisição e tempo de propriedade 

Variáveis Casa própria Forma de aquisição Tempo em que a família é proprietária (em 
anos)  

 SIM NÃO HE COM DOA 01 a 
10 

11 a 
20 

21 a 
30 

31 a 40 + de 40   

Total 05 01 03  02 00 01 01 00 3 00 
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(%) 83% 17% 75% 25% xx 20% 20% x 60% x 

100% 100% 100% 

 
 A maioria das famílias têm moradia própria (83%), predominando a Herança como forma de 
aquisição (75%) seguida da Compra (33%). O tempo de posse tem predominância igual nas faixas de 
01 a 10 anos e de 11 a 20 anos (20%) e apresenta prevalência em 31 a 40 anos (60%), caracterizando o 
assentamento consolidado; também, famílias ligadas por laços de parentesco o que tem relação com a 
forma de aquisição de moradia prevalente, ou seja, a Herança. Os gráficos elencados abaixo espelham 
a situação: 
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Figura 330 - Moradia própria (terreno e casa) 

 

Figura 331 - Forma de aquisição 

 
Figura 332 - Temporalidade 

 
 
Quadro 60 - Condições de moradia: material de construção, revestimento interno e externo e número 

de cômodos 
Variáveis Material de construção Revestimento 

Interno 
Revestimento 
Externo 

Número de 
Cômodos 

 Alvenaria Taipa Alvenaria 
e 
Madeira 

Sim NI/NP Sim NI/NP 04 05 NI/NP 

Total 04 01 01 05 01 04 02 01 02 03 
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(%) 66% 17% 17% 83% 17% 67% 33% 17% 33% 50% 

100% 100% 100% 100% 

NI/NP= não informado ou não foi perguntado 

 
 O material de construção predominante na totalidade dos casos é a Alvenaria, com 01 caso em 
Taipa e outro em Madeira e Alvenaria. Um total de 83% informou os itens Revestimento Externo e 
Interno como SIM. Sobre o Número de cômodos da casa, 50% não informaram ou não foram 
perguntados. Quanto aos dados informados, essa variável concentra- se em 05 e 04 cômodos. Contudo, 

as casas são passíveis de serem consideradas como moradias inadequadas14 , se considerarmos os 
conceitos utilizados no estudo “Déficit Habitacional no Brasil”, quanto à escassez de água tratada e 
destino dos resíduos sólidos (vide Quadro 61), além de moradia construída em taipa. Os gráficos 
seguintes espelham os resultados encontrados:  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 Vide conceito de  moradia inadequada  em documento do Ministério das Cidades que trata do estudo Fundação 

João Pinheiro sobre Déficit Habitacional no Brasil. Disponível em  
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Manuais/ManualHBBUAS.pdf. Acesso em 02 de 
novembro de2018. 
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Figura 333 - Material de construção 

 

Figura 334 - Revestimento interno 

 
Figura 335 - Revestimento externo 

 

Figura 336 - N° de cômodos 

 
 

Quadro 61 - Condições de Moradia: Saneamento Ambiental e Energia 
Variáv

eis 

Água 

tratada 

Armazenagem da água Energ

ia 

Elétri

ca 

Destino 

dos dejetos 

Destino dos 

resíduos 

sólidos 

 Si
m 

Nã
o 

Caix
a 
d’ág
ua 

Cister
na 
(chuv
a) 

Tambor/ta
nque 

Não 
armaze
na 

Energ
isa 

Foss
a 
sépti
ca  

Céu 
aber
to 

Quei
ma 

Lixo 
orgâni
co 
para 
anima
is 

Total 0 06 04 02 01 NI/NP 9 9 00 06 01 

(%) x 100
% 

67% 33% 17% x 100% 100
% 

x 100% 17% 

100% xxx 100% 100% xx 
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 Em nenhuma residência foi informada a existência de água tratada para consumo humano 
Existem dois chafarizes comunitários na localidade, mas a água é salgada, segundo informação dos 
moradores. Esses precisam comprar água do carro-pipa. Em que pese a Cisterna apresentar-se como 
uma forma eficiente para a captação e armazenamento das águas das chuvas, nem todas as casas 
dispõem de uma e algumas já estão vazias, em função da baixa variação pluviométrica no ano em curso. 
Situação contrária foi observada com relação à energia elétrica, em 100% das moradias há ligação da 
empresa fornecedora no Estado da Paraíba com serviço regular. Os dejetos são destinados a fossas 
sépticas, único sistema sanitário disponível para a área rural na região; os resíduos sólidos, por sua vez, 
são queimados em todas as casas. Um dos entrevistados informou que os resíduos orgânicos são usados 
como ração para os animais domésticos. Não foi informado se há separação de materiais recicláveis 
para venda e/ou doação a catadores reaproveitamento para artesanato.  A seguir, gráficos que 
demonstram a situação encontrada: 
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Figura 337 - Água tratada 

 

Figura 338 - Forma de armazenamento da água 

 
Figura 339 - Origem da energia elétrica 

 

Figura 340 - Destino dos dejetos 

 
Figura 341 - Destino dos resíduos sólidos 

 
 

Quadro 62 - Principais problemas apontados pelas famílias e respectivas soluções 

 
 O principal problema apontado pelos entrevistados é a Falta de água tratada nas casas (100%). 
Como segundo problema foi indicado o Desemprego por 66% dos entrevistados. Com um percentual 
inferior (17%), em relação aos dois primeiros problemas, foi apontado, ainda, as más condições da 
estrada de acesso à cidade, que se apresenta com muito mato. Os moradores não apresentam soluções 

Variáveis Falta de água tratada 
(água do chafariz é 
salgada) 

Desemprego Estrada de acesso com 
muito mato 

Problemas 

Soluções nihil nihil nihil 

Total 06 04 01 

(%) 100% 66% 17% 
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para os problemas apontados. O gráfico a seguir demonstram os problemas apontadas pelos moradores 
entrevistados: 
 

Figura 342 - Problemas principais 

 
 
2.4.1.4.3 Considerações finais 
 
 Os achados aqui apresentados demonstram que a população de Serrinha de Guarabira tem 
predominância de responsáveis pelo domicílio em idade economicamente ativa, mas conta com renda 
familiar predominante inferior à renda média do município, que é de 1,4 sm. O Desemprego foi 
apontado como o segundo maior problema. Quanto à escassez de água tratada, essa foi caracterizada 
como o de maior gravidade. Sobre a terceira demanda, referente à estrada de acesso, recomenda-se 
uma ação de averiguação e busca de soluções por parte do poder público. 
 Especificamente quanto à implantação do Aterro Sanitário do Consires (ASC) observa-se uma 
percepção favorável no item Benefícios, com concentração na expectativa predominante de geração de 
postos de trabalho.  
 É importante que seja realizada ação de esclarecimento à população da localidade, por parte do 
poder publico local, com ênfase na relação saneamento ambiental x saúde e delimitação clara das 
responsabilidades de todos os envolvidos com o futuro empreendimento: poder público, setor privado, 
catadores de materiais recicláveis e população. 
 Considerando as variáveis Renda e Ocupação, apresentadas pela amostra, é importante que os 
gestores do ASC busquem incluir mão de obra local, nas etapas de construção e operação, dentre as 
atividades que tenham compatibilidade com o potencial produtivo dos moradores de Serrinha. 
 

 Serrinha de Alagoinha 
- 
2.4.1.5.1 Apresentação 
 
 Trata-se da apresentação dos dados obtidos juntos às famílias da Localidade Serrinha, 
município de Alagoinha, no dia 17 de outubro de 2018, em abordagem domiciliar, devidamente 
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autorizada pela pessoa entrevistada. A aplicação do questionário, com questões fechadas e abertas, foi 
precedida de explicação sobre a diferença entre a destinação de resíduos sólidos aos lixões a céu aberto 
e a destinação aos aterros sanitários. Para tanto, contou-se com o auxílio de 01 relatório iconográfico 
com fotos e gráficos referentes a lixões e aterros sanitários. A seleção da amostra de participantes 
enquadra-se como Amostragem Não Casual, “Quando não se conhece qual a probabilidade de um 
elemento da população participar da amostra” 15 . E dentre os dois tipos dessa amostragem – por 
conveniência ou por cotas – optou-se pelo primeiro, em que o investigador elege a amostra a partir dos 
casos que estão à sua disposição. No caso da coleta de dados na localidade, foram consideradas como 
“à disposição” as residências habitadas, abertas, com moradores dispostos a responder o questionário. 
A amostra representa um percentual de 44% das famílias da localidade. Os resultados estão elencados 
em quadros e gráficos, com as respectivas análises, compreendendo os seguintes itens: 

• Quadro 63 e Figura 343 e Figura 344 - Importância da coleta dos resíduos gerados pela 
população pela prefeitura e pelo depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; 
e se é importante para a saúde; 

• Quadro 64 e Figura 345, Figura 346, Figura 347 e Figura 348 - Conhecimento sobre Aterro 
Sanitário (AS) e sobre Projeto AS CONSIRES (ASC); 

• Quadro 65 e Figura 349 e Figura 350 - Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do 
CONSIRES poderá trazer para os moradores do entorno; 

• Quadro 66 e Figura 351, Figura 352, Figura 353 e Figura 354 - Responsável pelo domicílio: 
naturalidade, estado civil e idade; 

• Quadro 67e Figura 355, Figura 356 e Figura 357 - Responsável pelo domicílio: grau de 
instrução, número de filhos e idade de filhos; 

• Quadro 68 e Figura 358, Figura 359 e Figura 360 - Responsável pelo domicílio: ocupação, renda 
familiar e inclusão em programas sociais; 

• Quadro 69 e Figura 361, Figura 362 e Figura 363 - Condições de Moradia: titularidade do 
imóvel, forma de aquisição e tempo de propriedade; 

• Quadro 70 e Figura 364, Figura 365, Figura 366 e Figura 367 - Condições de Moradia: material, 
revestimento externo, revestimento interno e número de cômodos 

• Quadro 71 e Figura 368, Figura 369, Figura 370, Figura 371 e Figura 372 - Condições de 
Moradia: Saneamento Ambiental e Energia; 

• Quadro 72 e Figura 373 e Figura 374 - Principais problemas apontados pelas famílias e 
respectivas soluções; 

 
2.4.1.5.2 Resultados 
 

• Localidade: Serrinha de Alagoinha 

• Distância do local do empreendimento: 7,2 km 

• Nº de famílias -  16 

• Nº de famílias disponíveis para entrevista: 07 (44%) 

                                                      
15 VARÃO, C. BATISTA, C. e MARTINHO, V. Métodos de Amostragem. In: Metodologia da Investigação I:  

com base em autores Lorraine Rumbel Gay;  Manuela Hill & Andrew Hill  e William Good. Departamento de Educação. 
Faculdade de Ciências da Universidade Lisboa- FCUL. Lisboa,  2006 
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Quadro 63 - Importância da coleta dos resíduos gerados pela população pela prefeitura e pelo 
depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; e se é importante para a saúde 

Variáveis Importância da coleta e 

colocação dos RS em locais 

adequadas pelo município 

Importância para a 

saúde(*) 

Benefícios 

Total Sim Não Sim Não -Melhora saúde (01) 
- Evita doenças (01) 
 

07 00 07 00 

(%) 100% x 100% x 

100% 100% 

 
 A totalidade dos entrevistados concordou que é importante a coleta e a colocação dos resíduos 
sólidos (RS), gerados pela população, em local adequado. Quanto a importância para a saúde, todos 
optaram pela alternativa positiva. Desses, 01 pessoa (14%) enfatizou que a coleta e destinação correta 
dos RS implica em melhoria para as condições de saúde dos moradores e 01 outra pessoa (14%) acredita 
que as doenças vão ser evitadas. Observa-se que do total dos que responderam, todos percebem a 
relação entre condições sanitárias/ambientais adequadas e saúde melhorada. Os resultados estão 
refletidos nos gráficos seguintes: 
 

Figura 343 - Coleta e destinação adequadas de 
RS 

 

Figura 344 - Importância para a saúde 

 

 
Quadro 64 - Conhecimento sobre Aterro Sanitário (AS) e sobre Projeto AS CONSIRES (ASC) 

Variá

veis 

AS Grau de conhecimento  ASC Meio de 

informação(

*) 

Sabe 

local do 

projeto 

ASC(**)  

Distânci

a do AS à 

residênc

ia (***) 
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Total Si

m 

Nã

o 

Mui

to 

Razoá

vel 

Pou

co 

Nenh

um 

Si

m 

Nã

o 

R

A 

VI

Z 

P

M 

SI

M 

N

Ã0 

SI

M 

NÃ

O 

02 05 01 01 04 01 06 0 01 02 03 04 00 04 01 

(% ) 28

% 

72

% 

14% 14% 58% 14% 86

% 

x 14

% 

28

% 

43

% 

58

% 

x 56

% 

14

% 

100% 100% 86% 86% 58% 70% 

    (*) TV  14%. 

RA = rádio       VIZ = vizinho       TV - televisão (*) NI/NP = 01 (17%)-       NI/NP= Não informado 
ou não foi perguntado /  

 
 Sobre informações gerais, anteriores à entrevista, acerca de um aterro sanitário, apenas 28% 
dos entrevistados afirmaram saber do que se trata, sendo que 01 informou ter tido acesso ao tema 
através de cartilha, declarando a condição Muito como o grau de conhecimento. Uma pessoa elencou 
Razoável (14%) e a maioria enquadrou-se em Pouco conhecimento (56%) que, somada à alternativa 
Nenhum representa um total de 70%, demonstrando uma situação de conhecimento insuficiente. 
Sobre o empreendimento Aterro Sanitário do CONSIRES, observa-se que houve  informação pois 85% 
declararam já ter ouvido falar sobre o projeto e apenas 01 entrevistado (15%) não informou ou não foi 
perguntado. O meio de comunicação mais declarado foi Prefeitura Municipal (43%) seguida da 
transmissão oral entre vizinhos (28%). Merece destaque a informação de uma moradora que diz ter 
“ouvido que se tratava de um lixão” e não de aterro sanitário; uma outra informou ter firmado um 
abaixo-assinado pedindo a não transferência do lixão para a localidade. Acerca do local do 
empreendimento, 57% declararam conhecer e referiram-se à localidade da seguinte forma: “Perto do 
sítio”; “Próximo ao sítio”; “Perto da fazenda do seu Antônio”. Os demais não informaram ou não foram 
perguntados. Já em relação à distância da residência, em que pese 57% afirmarem SIM, apenas uma 
entrevistada estimou, em 01 a 02 km, a lonjura. Os dados demonstram um baixo conhecimento do 
tema somado à existência de “ruídos na comunicação”, considerando as menções das moradoras 
acerca de informação errônea (lixão em vez de aterro sanitário). Esses dados demandam o 
estabelecimento de um canal de informações para os moradores da localidade, com dados referentes à 
exata localização, etapas de construção e funcionamento do aterro sanitário, especialmente quanto às 
responsabilidades de cada setor envolvido: agentes executores e operadores do aterro, prefeituras 
envolvidas e população beneficiada. Os gráficos abaixo expressam visualmente os dados obtidos. 
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Figura 345 - Grau de conhecimento sobre AS 

 

Figura 346 - Conhecimento sobre AS CONSIRES 

 
Figura 347 - Meio de informação sobre o AS 

CONSIRES 

 

Figura 348 - Conhecimento do local do AS 
CONSIRES 

 
 

Quadro 65 - Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do CONSIRES pode trazer para os 
moradores do entorno 

Variáveis Benefícios Malefícios 

Total Desenvolvimento 

à região 

Emprego Outros Poeira Ruído Vetores Nenhum 

02 05 0 01 01 01 04 

(%) 28% 72% x 14% 14% 14% 56% 

100% xxx 

 

 
 Perguntados sobre o que o aterro sanitário poderia trazer de bom, os entrevistados escolheram 
entre Emprego (72%) Desenvolvimento para a região (28%).  Sobre a questão seguinte, a de número 
13 – o que poderia trazer de ruim – 56% não vislumbram malefícios. Mas foram apontados 03 tipos 
dessa variável por outros moradores: Poeira (14%), Ruído (14%) e Vetores (14%). Os gráficos abaixo 
demonstram os resultados: 
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Figura 349 - Benefícios 

 

Figura 350 - Malefícios 

 
 
Quadro 66 - Responsável pelo domicílio: naturalidade, estado civil e idade 
V

A 

Sexo(*) Naturalidade Estado civil (**)  Idade (em anos)  

T M F GU
A 

AL
AG 

O
M 
P
B  

NI/
NP 

C
AS 

S
O
L 

VI
U 

SE
P 

NI/
NP 

NI/
NP 

21 
 a 
30 

31  
a 
40 

41  
a 
50 

5
1  
a 
5
9 

Mai
or 
que 
60 

02 03 02 02 01 02 3 2 0 01 01 0 01 02 03 0
0 

01 

(
%
) 

28
% 

42
% 

28
% 

28% 16% 28
% 

44
% 

28
% 

x 14
% 

14% x 14
% 

28
% 

42
% 

x 14
% 

100% 100% 100% 100% 

(*) NI/NP = 02 (28%) / (**) os casos de união estável foram enquadrados em Casado 

GUA= Guarabira      OM PB = outros cidades da Paraíba  OE = outros Estados    ALAG = Alagoinha 
CAS = Casado   SOL= solteiro   VIU= viúvo  SEP = separado  NI/NP= não informado/não 
perguntado 
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Figura 351 - Sexo 

 

Figura 352 - Naturalidade 

 
Figura 353 - Estado civil 

 

Figura 354 - Idade 

 
 

Quadro 67 - Responsável pelo domicílio: grau de instrução, número de filhos e idade de filhos 
Variáv

eis 

Grau de Instrução Número de filhos Idade dos filhos (em 

anos) 

Total N
A 

EF
I 

E
F 

E
MI 

E
M 

ES
I 

E
S 

0 1 2 3 4 
a 
7 

0
8 

0 
a 
1
1 

12 a 17 1
8 
a 
2
9 

3
0 
a 
5
9 

6
0 
e 
+ 

02 04 0 0 01 0 0 0 01 04 0 0 01(*
) 

02 01 0
2 

0
0 

0
0 

(%) 28
% 

58
% 

x x 14
% 

x x x 14
% 

58
% 

x x 14% 40
% 

20
% 

40
% 

x  

100% 8%% (14% Não informou 
ou não foi perguntado) 

100% 
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Na = não alfabetizado EFI=estudo fundamental incompleto  EF= ensino fundamental  EMI= ensino 
médio incompleto EM=ensino médio ESI=ensino superior incompleto ES=ensino superior  (*) Não 
informou a idade dos 08 filhos, apenas que são casados 

 
Figura 355 - Grau de instrução 

 

Figura 356 - Número de filhos 

 
Figura 357 - Idade dos filhos 

 
 
Quadro 68 - Responsável pelo domicílio: ocupação, renda familiar e inclusão em programas sociais 

Variáveis Ocupação Renda Familiar Programas Sociais 

 ER DO 
LAR 

APO AGRI DESEM S 
/R 

Até 
1sm 

02 a 03 
sm 

Bolsa Família 

Total 00 02 00 03 02 0 06 0 SIM NÃO 
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(%) x 28% x 44% 28% x 100% x 02 05 

100% 100% 100% 

ER=empregado registrado AUT= autônomo/compra própria  APO=aposentado  AGRI= agricultor  
DESEM=desempregado 

 
Figura 358 - Ocupação 

 

Figura 359 - Renda familiar 

 
Figura 360 - Bolsa família 

 
 
Quadro 69 - Condições de Moradia: titularidade do imóvel, forma de aquisição e tempo de propriedade 

Variáveis Casa própria Forma de aquisição Tempo em que a família é proprietária (em 
anos)  

 SIM NÃO HE COM DOA 01 a 
10 

11 a 
20 

21 a 
30 

31 a 40 + de 40   

Total 07 00 01  06 00 04 03 00 00 00 

(%) 100% x 14% 86% x 58% 42% x x x 

100% 100% 100% 
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 Todas as famílias têm moradia própria (83%), predominando a Compra como forma de 
aquisição (86%). Apenas um caso de Herança foi informado (14%). O tempo de posse tem 
predominância na faixa de 01 a 10 anos, com 58%; e a de 11 a 20 anos representa 42%. Os gráficos 
elencados abaixo espelham a situação: 
 

Figura 361 - Moradia própria (terreno e casa) 

 

Figura 362 - Forma de aquisição 

 
Figura 363 - Temporalidade 

 
 
Quadro 70 - Condições de moradia: material de construção, revestimento interno e externo e número 

de cômodos 
Variáveis Material de construção Revestimento 

Interno 
Revestimento 
Externo 

Número de 
Cômodos 

 Alvenaria NI/NP Alvenaria 
e 
Madeira 

Sim NI/NP Sim NI/NP 04 
A 
05 

06 NI/NP 

Total 05 01 01 05 02 04 03 03 02 02 

(%) 72% 14% 14% 72% 28% 57% 43% 44% 28% 28% 

100% 100% 100% 100% 

NI/NP= não informado ou não foi perguntado 

 
 O material de construção predominante é a Alvenaria, respondendo por 72% das moradias. 
Apenas 01 caso em Madeira e Alvenaria foi informado. (14%). Um total de 72% informou a variável 
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Revestimento Interno como SIM e somente 57% declararam a mesma situação para Revestimento 
Externo. Os demais moradores não responderam ou não foram perguntados. Sobre o Número de 
cômodos da casa, 28% não informaram ou não foram perguntados. Quanto aos dados informados, 
essa variável concentra- se em 05 e 04 cômodos. Contudo, as casas são passíveis de serem consideradas 

como moradias inadequadas 16 , se analisadas a partir dos conceitos utilizados no estudo “Déficit 
Habitacional no Brasil”, quanto à escassez de água tratada e destino dos resíduos sólidos (vide Quadro 
71). Os gráficos seguintes espelham os resultados encontrados:  
 

Figura 364 - Material de construção 

 

Figura 365 - Revestimento interno 

Figura 366 - Revestimento externo Figura 367 - N° de cômodos 

 
 

Quadro 71 - Condições de Moradia: Saneamento Ambiental e Energia 
Variá

veis 

Água 

tratada 

Armazenagem da água Ener

gia 

Elétr

ica 

Destino 

dos 

dejetos 

Destino dos 

resíduos sólidos 

                                                      
16 Vide conceito de  moradia inadequada  em documento do Ministério das Cidades que trata do estudo Fundação 

João Pinheiro sobre Déficit Habitacional no Brasil. Disponível em  
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Manuais/ManualHBBUAS.pdf. Acesso em 02 de 
novembro de2018. 
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 Si
m 

Nã
o 

Cai
xa 
d’ág
ua 

Cisterna(
chuva) 

Tambor/t
anque 

Não 
arma
zena 

Ener
gisa 

Fos
sa 
sépt
ica  

Cé
u 
abe
rto 

Quei
ma 

Ente
rra 

Lixo 
orgâ
nico 
para 
anim
ais 

Total 0 07 00 05 03 NI/N
P 

07 07 00 06 02 01 

(%) x 10
0% 

x 72% 42% x 100
% 

100
% 

x 86% 28% 14% 

100% xxx 100
% 

100% xxx 

 
 Em nenhuma residência foi informada a existência de água tratada para consumo humano. Os 
moradores compram água de carro pipa ou recorrem a um açude. Um percentual de 72% armazena 
água da chuva em cisterna e 42% usam tanque ou tambor. Uma moradora declarou que deseja 
construir uma cisterna mas que não dispõe de recursos financeiros. Situação contrária foi observada 
com relação à energia elétrica, em 100% das moradias há ligação da empresa fornecedora no Estado da 
Paraíba com serviço regular. Os dejetos são destinados a fossas sépticas, único sistema sanitário 
disponível para a área rural na região; os resíduos sólidos, por sua vez, são queimados em 86% das 
casas; um morador declarou que pratica a queima e também enterra os resíduos; um outro faz uso 
somente dessa última prática. Apenas uma entrevistada informou que os resíduos orgânicos são usados 
como ração para os animais domésticos. Não foi informado se há separação de materiais recicláveis 
para venda e/ou doação a catadores reaproveitamento para artesanato.  A seguir, gráficos que 
demonstram a situação encontrada: 
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Figura 368 - Água tratada 

 

Figura 369 - Forma de armazenamento da água 

 
Figura 370 - Origem da energia elétrica 

 

Figura 371 - Destino dos dejetos 

 
Figura 372 - Destino dos resíduos sólidos 

 
 

Quadro 72 - Principais problemas apontados pelas famílias e respectivas soluções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Falta de água tratada para 
consumo humano06 

Desemprego 

Problemas 

Total 06  
86% 

01 
14% 

Soluções Chafariz – 01 
Cisterna – 01 
Poço comunitário – 03 
Rede de água encanada -01 

nihil 

Total 06 xxx 
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Figura 373 - Problemas principais 

 

Figura 374 - Soluções para o problema de falta 
de água 

 
 
2.4.1.5.3 Considerações finais 
 
 Os achados aqui apresentados demonstram que a população de Serrinha de Alagoinha tem 
predominância de responsáveis pelo domicílio em idade economicamente ativa, mas conta com renda 
familiar predominante inferior à renda média do município, que é de 1,9 sm. O maior problema 
apontado foi a falta de água tratada para consumo humano. Embora o problema Desemprego tenha 
sido mencionado com baixo percentual, a expectativa e geração de emprego, com o projeto doe ASC, 
recebeu a preferência de 72% dos entrevistados. 
 Especificamente quanto à implantação do Aterro Sanitário do Consires (ASC) observa-se uma 
percepção favorável no item Benefícios, com concentração na expectativa predominante de geração de 
postos de trabalho. Considerando o relato de informações não condizentes com o projeto do Consires 
(lixão em vez de aterro) reforça-se a necessidade de um canal de informações com os moradores da 
localidade, a fim de clarear as dúvidas referentes a todas as do empreendimento, especialmente quanto 
às responsabilidades de cada setor envolvido, assim como esclarecer a relação saúde x meio ambiente, 
com enfoque no tema dos resíduos sólidos. 
Considerando as variáveis Renda e Ocupação, apresentadas pela amostra, é importante que os gestores 
do ASC busquem incluir mão de obra local, nas etapas de construção e operação, dentre as atividades 
que tenham compatibilidade com o potencial produtivo dos moradores de Serrinha.  
 
 

 Encruzilhada 
 
2.4.1.6.1 Apresentação 
 
 Trata-se da apresentação dos dados obtidos juntos às famílias residentes na Av. Otacílio Lira 
Cabral, localidade conhecida como Encruzilhada, município de Guarabira, no dia 17 de outubro de 
2018, em abordagem domiciliar, devidamente autorizada pela pessoa entrevistada. A aplicação do 
questionário, com questões fechadas e abertas, foi precedida de explicação sobre a diferença entre a 
destinação de resíduos sólidos aos lixões a céu aberto e a destinação aos aterros sanitários. Para tanto, 
contou-se com o auxílio de um relatório iconográfico com fotos e gráficos referentes a lixões e aterros 
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sanitários. A seleção da amostra de participantes enquadra-se como Amostragem Não Casual, 
“Quando não se conhece qual a probabilidade de um elemento da população participar da amostra” 17. 
E dentre os dois tipos dessa amostragem – por conveniência ou por cotas – optou-se pelo primeiro, 
em que o investigador elege a amostra a partir dos casos que estão à sua disposição. No caso da coleta 
de dados na avenida referida, foram consideradas como “à disposição” as residências habitadas com 
moradores acordados (considerando-se o horário da sesta18), e dispostos a responder o questionário. 
As residências com essas características foram abordadas de forma não sequencial. Chegou-se a um 
número de 07 questionários respondidos, representando um percentual de 6% das famílias da 
localidade. Os resultados estão elencados em quadros e tabelas, com as respectivas análises, 
compreendendo os seguintes itens: 

• Quadro 73 e Figura 375 e Figura 376 - Importância da coleta dos resíduos gerados pela 
população pela prefeitura e pelo depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; 
e se é importante para a saúde; 

• Quadro 74 e Figura 377, Figura 378, Figura 379 e Figura 380 - Conhecimento sobre Aterro 
Sanitário (AS) e sobre Projeto AS CONSIRES (ASC); 

• Quadro 75 e Figura 381 e Figura 382 - Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do 
CONSIRES pode trazer para os moradores do entorno; 

• Quadro 76 e Figura 383, Figura 384, Figura 385 e Figura 386 - Responsável pelo domicílio: 
naturalidade, estado civil e idade; 

• Quadro 77 e Figura 387, Figura 388 e Figura 389 - Responsável pelo domicílio: grau de 
instrução, número de filhos e idade de filhos; 

• Quadro 78 e Figura 390, Figura 391 e Figura 392 - Responsável pelo domicílio: ocupação, renda 
familiar e inclusão em programas sociais; 

• Quadro 79 e Figura 393, Figura 394 e Figura 395 - Condições de Moradia: titularidade do 
imóvel, forma de aquisição e tempo de propriedade; 

• Quadro 80 e Figura 396, Figura 397, Figura 398 e Figura 399 - Condições de Moradia: material, 
revestimento externo, revestimento interno e número de cômodos 

• Quadro 81 e Figura 400, Figura 401Figura 402, Figura 403 e Figura 404 - Condições de Moradia: 
Saneamento Ambiental e Energia; 

• Quadro 82 e Figura 405 e Figura 406 - Principais problemas apontados pelas famílias e 
respectivas soluções; 

 
2.4.1.6.2 Resultados 
 

• Localidade: Encruzilhada  

• Distância do local do empreendimento: 8,84 km 

• Nº de famílias - 76  

• Número de famílias disponíveis que responderam ao questionário : 16 % 
 

                                                      
17 VARÃO, C. BATISTA, C. e MARTINHO, V. Métodos de Amostragem. Apontamentos de Metodologia da 

Investigação I, com base nos autores Lorraine Rumbel Gay;  Manuela Hill & Andrew Hill  e William Good. Departamento 
de Educação. Faculdade de Ciências da Universidade Lisboa- FCUL. Lisboa,  2006  

18 Sono curto ou descanso depois do almoço, hábito ainda praticado na região. 
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Quadro 73 - Importância da coleta dos resíduos gerados pela população pela prefeitura e pelo 
depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; e se é importante para a saúde 

Variáveis Importância da 

coleta e colocação dos 

RS em locais 

adequadas pelo 

município 

Local 

adequado 

Importância para a 

saúde(*) 

Benefícios 

Total Sim Não “Aterro 
Sanitário (01) 

Sim Não Melhorias para a 
saúde da população 
(04 = 57%) 
Depoimentos: 
- “Fuligem que vem 
do lixão, que fica a 
mais ou menos 02 
km”; 
- “Fumaça; crianças 
com cansaço”; 
- “Pessoas com asmas, 
cansaço e tosse”.  
 

 07 0 07 0 

(%) 100% x 100% x 

100% 100% 

 
 Todos os entrevistados (100%) concordaram que é importante a coleta e a colocação dos 
resíduos sólidos (RS) em local adequado. Sobre a especificidade do destino final dos RS, uma pessoa 
informou ser o Aterro Sanitário a melhor opção por já ter visto em um programa de TV. Quanto a 
importância para a saúde, todos optaram pela alternativa positiva e ainda enfatizaram (57%) que a 
coleta e destinação correta dos RS implica em melhoria da saúde da população. Foi, ainda, informado, 
por 03 entrevistados, que há casos de adultos e crianças, na localidade, sofrendo com doenças 
respiratórias em função da proximidade com o lixão de Guarabira. Os moradores, percebem, assim, a 
relação entre condições sanitárias/ambientais adequadas e saúde melhorada. Os resultados estão 
refletidos nos gráficos seguintes: 
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Figura 375 - Coleta e destinação adequadas de 
RS 

 

Figura 376 - Importância para a saúde 

 

 
Quadro 74 - Conhecimento sobre Aterro Sanitário (AS) e sobre Projeto AS CONSIRES (ASC) 
Variá

veis 

AS Grau de conhecimento   ASC Meio de  

informação 

Sabe 

local do 

projeto 

ASC  

Distânc

ia do 

ASC à 

residên

cia (*) 

Total Si

m 

N

ão 

Mu

ito 

Razo

ável 

Pou

co 

Nenh

um 

Si

m 

N

ão 

R

A 

VI

Z 

T

V 

P

M

G 

Si

m 

N

ão   

Si

m 

N

ão 

04 03 00 02 02 03 06 01 03 01 0
0 

02 04 03 02 05 

( % ) 57

% 

43

% 

x 28% 28

% 

44% 86

% 

14

% 

44

% 

14

% 

x 28

% 

57

% 

43

% 

28

% 

72

% 

100%  100% 100% 86%  100% 

 (*) 12 Km (01); 4,5 KM (01) 

RA = rádio       VIZ = vizinho       TV - televisão   PMG = Prefeitura Municipal de Guarabira 

 
 Sobre informações gerais, anteriores à entrevista, acerca de um aterro sanitário, 04 pessoas 
(57%) disseram saber do que se trata. Outrossim, 43% afirmaram não ter nenhum conhecimento. 
Quando perguntados sobre o grau de conhecimento, 02 entrevistados (28%) afirmaram ter 
conhecimento Razoável, assim como outros 28% afirmaram Pouco conhecimento; os demais 
enquadraram-se no item Nenhum conhecimento. Sobre o empreendimento Aterro Sanitário do 
CONSIRES, 86% dos entrevistados declararam já ter notícias do projeto. O meio de comunicação mais 
declarado foi o Rádio (44%) seguido da fonte oficial, Prefeitura Municipal de Guarabira (28%), e, por 
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último, a transmissão oral entre vizinhos com 14%. Sobre o local do empreendimento, 57% afirmaram 
conhecer e 43% desconhecem o lugar. Dos que conhecem a localização, apenas 28% informaram saber 
precisar a distância em relação às suas moradias contra 72% que responderam Não. As respostas 
expressam variação significativa, como 12 km e 4,5 km. Os dados demonstram que a população da 
localidade, na sua maioria, não apresenta desconhecimento sobre o projeto do CONSIRES. Mas 
apresentam demandas quanto à exata localização, etapas de construção e funcionamento do aterro 
sanitário, especialmente quanto às responsabilidades de cada setor envolvido: agentes executores e 
operadores do aterro, prefeituras envolvidas e população beneficiada. Os gráficos abaixo expressam 
visualmente os dados obtidos. 
 

Figura 377 - Grau de conhecimento sobre AS 
Figura 378 - Conhecimento sobre AT 

CONSIRES 

Figura 379 - Meio de informação sobre o AS 
CONSIRES 

Figura 380 - Conhecimento do local do AS 
CONSIRES 

 
Quadro 75 - Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do CONSIRES poderá trazer para os 

moradores do entorno 
Variáv

eis 

Benefícios Malefícios (**) 

Total Desenvolvime

nto à região 

Outros: 

Melhori

a das 

condiçõ

Empre

go 

Saú

de 

(*) alguns 
moradores 
elegeram mais 
de um 

Prejuíz

o aos 

catador

es 

Nenhu

m 

Vetor

es 

(ratos

, 
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es 

ambient

ais 

benefício – 03 
escolheram 
Emprego e 
Desenvolvim
ento para a 
Região; 01 
escolheu 
Revolvimento 
para a região e 
Outros 
/Melhoria das 
condições 
ambientais e 
do aspecto 
visual em 
decorrência 
da extinção 
do lixão de 
Guarabira; a 
que elegeu o 
item Outros, 
explicou que 
trará 
melhoria das 
condições 
ambientais e 
de saúde da 
população.  

barat

as, 

etc.) 

06 01 03 01 02 03 02 

(%) 86% 14% 43% 14% 28% 44% 28% 

xxxxxxx 100% 

 
 Perguntados sobre o que o aterro sanitário poderá trazer de bom, os entrevistados escolheram 
entre Desenvolvimento para a região (86%), melhoria das condições de Saúde (14%) e das condições 
ambientais (14%). A pessoa que optou por esta última alternativa enfatizou que, com a extinção do 
lixão de Guarabira, haverá uma melhoria no “visual” do município. Houve quem optasse por duas 
alternativas, como Desenvolvimento para a região e Emprego (43%). Sobre à questão seguinte, a de 
número 13 – o que poderia trazer de ruim -   44% declararam não vislumbrar nenhum aspecto negativo. 
Mas, 28% preocupam-se com a falta de trabalho para os catadores de materiais recicláveis com o 
fechamento do lixão; e, também, 28% declararam que o aterro poderá atrair vetores. Esses achados 
demonstram a necessidade de esclarecimentos à população quanto aos benefícios que o 
empreendimento trará aos catadores, pois o projeto ASC deverá, necessariamente, estar atrelado à 
implantação de coleta seletiva com inclusão social dos catadores, como prevê a Política Nacional de 
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Resíduos Sólidos. Também, há necessidade de esclarecimentos em relação ao correto funcionamento 
de um aterro sanitário que não implica em atração de vetores. 
 

Figura 381 - Benefícios Figura 382 - Malefícios 

 
Quadro 76 - Responsável pelo domicílio: naturalidade, estado civil e idade 
V

A 

Sexo  Naturalidade Estado civil (*)  Idade (em anos) (**) 

T M F G
UA 

OM
PB 

O
E 

NI/
NP 

C
AS 

S
O
L 

VI
U 

DIV/
SEP 

O
UT 

A
té  
2
0 

21 
 a 
30 

31  
a 
40 

41  
a 
50 

51  
a 
59 

Mai
or 
que 
60 

05 02 03 01 0
3 

00 04 01 00 02 00 0
0 

01 01 01 01 02 

(

%

) 

72
% 

28
% 

43
% 

14% 43% x 58
% 

14
% 

x 28% x x 14
% 

14
% 

14
% 

14
% 

29
% 

100% 100% 100% xxx 

 (*) os casos de união estável foram considerados como item Casado  
(**) Não informado/Não Pergunta 01 (15%) 

GUA= Guarabira OM     OM PB = outros cidades da Paraíba  OE = outros Estados 
CAS = Casado   SOL= solteiro   VIU= viúvo  DIV= divorciado  OUT= outros casos  NI/NP = Não 
informou ou não foi perguntado 

 
 Um total de 72% das famílias entrevistadas apresentam pessoa do sexo Masculino como 
responsável pelo domicílio e apenas 28% informaram ser do sexo Feminino. No item Naturalidade, 
43% são naturais de Guarabira, 14% são oriundos de outros municípios paraibanos e 43% nasceram 
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em municípios do Rio Grande do Norte. Quanto ao estado civil, 58% enquadram-se na variável Casado 
(casamento civil ou união estável), 14% são solteiros e 28% têm condição de Separado/Divorciado. A 
faixa etária predominante é a que compreendem o intervalos Maior que 60 anos. As faixas 
compreendidas entre 21 a 30, 31 a 40 e 51 a 59 anos, apresentam o mesmo índice, ou seja, 14%. Os 
dados demonstram que, quanto à idade, há predominância de pessoas dentro da faixa População 
Economicamente Ativa (PEA)19. Os gráficos seguintes espelham os resultados: 
 

Figura 383 - Sexo Figura 384 - Naturalidade 

Figura 385 - Estado civil Figura 386 - Idade 

 
Quadro 77 - Responsável pelo domicílio: grau de instrução, número de filhos e idade de filhos 

Variáv

eis 

Grau de Instrução (*) Número de filhos (*) Idade dos filhos 

(em anos) (***) 

 
Total 

N
A 
 

EF
I 

EF E
MI 

E
M 

ES
I 

ES 0 1 2 3 4 5 e 
+ 

0 
a 
1
1 

1
2 
a 
1
7 

18 
a 
29 

3
0 
a 
5
9 

6
0 
e 
+ 

                                                      
19 PEA , para o IBGE, compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a 

população ocupada e a população desocupada, na faixa etária até  65 anos. Disponível em 
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm. Acesso em 02 
de novembro de 2018. 
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02 03 01 00 00 00 01 01 0
0 

0
0 

01 0
0 

04 0
0 

0
0 

01 0
0 

0
0 

 (%) 28
% 

44
% 

14
% 

x x x 14
% 

14
% 

x x 14
% 

x 58
% 

x x 14
% 

x x 

100% 86% 14% 

(*) – Não informado ou não perguntado (01 – 14%) 
(***) – Não informado/Não perguntado – (06 – 86%). Um entrevistado que todos os filhos são 
maiores de 18 anos, mas não especificou as idades. 

Na = não alfabetizado   EFI=estudo fundamental incompleto  EF= ensino fundamental  EMI= ensino 
médio incompleto EM=ensino médio ESI=ensino superior incompleto ES=ensino superior  

 
 No quesito Instrução, prevalece a variável Ensino Fundamental Incompleto (44%) seguida de 
Não alfabetizado (28%). Um percentual de 14% concluiu o Ensino Fundamental. Apenas 01 pessoa 
apresenta formação superior completa (14%). Foi encontrado um caso de Responsável pelo domicílio 
na condição de Não Alfabetizado pai de uma filha com Ensino Superior Completo (Administração) 
cursado em universidade pública.  Quanto ao número de filhos, a maioria enquadra-se na condição de 
família numerosa com 05 ou mais filhos (58%). O item Zero filho e 03 filhos apresentaram o mesmo 
percentual, ou seja, 14%. A análise da variável Idade dos filhos encontra-se prejudicada, considerando 
que apenas 01 entrevistado informou ter filhos no intervalo de 18 a 29 anos. Um declarou que todos 
os 08 filhos são maiores de idade, sem especificar os intervalos. Os demais não informaram ou não 
foram perguntados. Os gráficos seguintes espelham a situação encontrada: 
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Figura 387 - Grau de instrução 

 

Figura 388 - Número de filhos 

 
Figura 389 - Idade dos filhos 

 
 
Quadro 78 - Responsável pelo domicílio: ocupação, renda familiar e inclusão em programas sociais 
Variáveis Ocupação Renda Familiar Programas 

Sociais 

 ER AUT APO AGRI DESEM S /R Até 1 
sm 

2 a 3 
sm 

Mais 
de 03 
sm  

Bolsa Família  

Total 02 02(*) 01 01 03 02 04 02 00 Sim Não 

(%) 28% 28% 14% 14% 42% 27% 56% 27% x 01 06 (**) 
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xxxxxx 100% 14% 86% 

(*) 01 entrevistado acumula as condições de Aposentado com Autônomo. 
(**) informado um caso de bloqueio da transferência de renda.  

ER=empregado registrado AUT= autônomo/compra própria  APO=aposentado  AGRI= agricultor  
DESEM=desempregado 

 
 Os dados demonstram que a situação financeira é muito vulnerável para 56% das famílias. 
Desse percentual, 42% estão desempregados e 14% dependem da agricultura para o seu sustento, 
atividade sujeita às variações pluviométricas. Foram informados 02 casos como Empregado Registrado 
(28%) que respondem pela maior renda. O único Aposentado também trabalha como Autônomo.  
Esses dados implicam em Renda Familiar baixa, com 27% de concentração nas faixas Sem Renda e 
56% em Até 01 sm, o que é inferior à Renda Média do município de Guarabira, de acordo com o 
IBGE20. Duas famílias percebem rendimento acima dessa média, na faixa de 02 a 03 sm. Somente um 
caso foi enquadrado na variável Programa Sociais, com recebimento regular de Bolsa Família; foi 
relatada uma situação de benefício bloqueado. Os gráficos seguintes refletem a situação declarada pelas 
famílias: 
 

                                                      
20  A renda média familiar do município de Guarabira é de 1,4 salários mínimos. Disponível em 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/guarabira/panorama. Acesso em 02 de novembro de 2018. 
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Figura 390 - Renda familiar 

 

Figura 391 - Ocupação 

 
Figura 392 - Bolsa família 

 
 

Quadro 79 - Condições de Moradia: titularidade do imóvel, forma de aquisição e tempo de 
propriedade 

Variáveis Casa própria Forma de aquisição Tempo em que a família é proprietária (em 
anos)  

 SIM NÃO HE COM Outros 01 a 
10 

11 a 
20 

21 a 
30 

31 a 40 + de 40   

Total 06 01(*) 00 05 01 03 01 02 00 00 

(%) 86% 14% x 72% 14% 43% 14% 29% x x 

100% 86% 86% 

(*) 01 caso de aluguel  
HE= herança / COM =compra /DOA = doação 
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 As famílias com moradia própria representam 86% e apenas 14% vivem em casa alugada. A 
forma de aquisição em 72% dos casos é a opção Compra, seguida de 16% com outras situações. O 
tempo de residência/propriedade predominante é o de até uma década, com 3% dos casos; a única 
situação Aluguel também enquadra-se nessa temporalidade (08 anos). Em seguida, vem o tempo 21 a 
30 anos, com 29%. Os gráficos elencados abaixo espelham a situação: 
 

Figura 393 - Moradia própria (terreno e casa) 

 

Figura 394 – Aquisição do terreno/casa 

 
Figura 395 - Temporalidade 

 
 
Quadro 80 - Condições de moradia: material de construção, revestimento interno e externo e número 

de cômodos 
Variáveis Material de 

construção 
Revestimento 
Interno  

Revestimento 
Externo  

Nº de cômodos 

 Alvenaria Alvenaria 
e 
Madeira 

Sim Não Sim Não 2 4 5 e+ NI/NPI 

Total 05 02  07 00 07 00 01 01 03 02 

(%) 72% 28% 100% 0% 100% 00% 14% 14% 44% 28% 

xxxx 100%  100% 

NI/NP= Não informado/Não perguntado 
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 O material de construção predominante é Alvenaria em 72% das casas e um percentual de 28% 
das residências apresenta Alvenaria e Madeira. Em 100% das construções há Revestimento Interno e 
Externo. Sobre o número de cômodos da casa, essa variável concentra- se no item 05 e mais cômodos, 
com 44%, seguida da situação 04 cômodos (14%). Dois entrevistados não responderam ou não foram 
perguntados (28%). Uma casa apresenta apenas 02 cômodos, condição inferior ao padrão praticado 
para moradia popular. Os gráficos seguintes espelham os resultados encontrados:  
 

Figura 396 - Material de construção Figura 397 - Revestimento interno 

Figura 398 - Revestimento externo 
Figura 399 - N° de cômodos 

 
Quadro 81 - Condições de Moradia: Saneamento Ambiental e Energia 

Variáv

eis 

Água 

tratada 

Armazenagem da água (*) Energ

ia 

Elétri

ca 

Destino dos 

dejetos 

Destino dos 

resíduos sólidos 

 Sim Nã
o 

Caix
a 
d’ág
ua 

Cister
na 
(chuv
a) 

Tamb
or/ 
tanque 

Não 
armaze
na 

Energi
sa 

Foss
a 
sépti
ca 

Céu 
aber
to 

Coletad
os pela 
PMG 

Quei
ma 
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Total 07 00 01 00 01 05 07 07 00 07 00 

(%) 100
% 

x 14% x 14% 72% 100% 100
% 

x 100% x 

100% 100% 100% xxx 

(*) uma família gostaria de adquirir uma caixa d’água e outra gostaria de construir uma cisterna 
(**) apenas uma vez por semana 

 
 Os entrevistados informaram que a localidade conta com sistema de abastecimento da 
Companhia de Água do Estado (CAGEPA), mas 02 pessoas queixaram-se da qualidade do líquido, que 
é salobre, e 01 reclamou que há racionamento (14%); em apenas 02 residências (28%) pratica-se a 
armazenagem de água, contra 05 famílias que não têm esse hábito (72%). Uma família armazena água 
em Tanque e outra faz uso de Caixa d’água. Dois entrevistados declararam que gostariam de ter 
reservatório para armazenar água; no primeiro caso, a residência não tem espaço físico para colocação 
de caixa d’água; e no segundo caso, a família não conta com recursos financeiros para construção de 
uma cisterna. Há energia elétrica em 100% das moradias proveniente da empresa fornecedora no 
Estado da Paraíba. Os dejetos são destinados a fossas sépticas em 100% das moradias. Os resíduos 
sólidos são recolhidos pela PMG apenas 01 vez por semana, quinta-feira, o que contrasta com outra 
localidade investigada (Contendas) onde a coleta acontece 02 vezes. Não foi mencionado nenhuma 
outra forma de destinação dos resíduos sólidos, tais como separação de materiais recicláveis para venda 
e/ou doação a catadores ou u reaproveitamento para artesanato.  A seguir, gráficos que demonstram a 
situação encontrada: 
 

Figura 400 - Água tratada 

 

Figura 401 - Forma de armazenamento da água 

 
Figura 402 - Origem da energia elétrica 

 

Figura 403 - Destino dos dejetos 

 

Figura 404 - Destino dos resíduos sólidos 
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Quadro 82 - Principais problemas apontados pelas famílias e respectivas soluções 

 
 
 Os principais problemas apontados pelos entrevistados concentram-se em três variáveis Saúde, 
Abastecimento de Água e Desemprego; a primeira com percentual de 84% das declarações, abrangendo 
especialmente as doenças respiratórias causadas pela fumaça do lixão de Guarabira (56%). Em segundo 
lugar, as queixas estão relacionadas à qualidade   e racionamento da água. O item Desemprego, com 
28% ocupa o terceiro lugar. Também foi apontado um problema da alçada da Vigilância Sanitária 
declarando o entrevistado que já apresentou reclamação na sede do órgão sobre a existência de criação 
de porcos, em casa vizinha, com pocilga em condições sanitárias inadequadas (14%), o que é motivo 

Variáv

eis 

Saúde Abastecime
nto de água 

Condiç
ões 
Sanitári
as 

Desempr
ego 

Educaç
ão 

Esport
es 

Energia 

roblem

as 

Atendime
nto 
médico no 
PSF 
apenas 
uma vez 
por 
semana 
por meio 
período 

Problema
s 
respiratór
ios por 
causa da 
fumaça 
do lixão 

Água é  
salobra (02) 
Racioname
nto (01) 

Criação 
de 
porcos 
sem 
condiçõ
es 
sanitári
as 
(pocilga
) 

Não há 
posto de 
trabalho 
na 
localidad
e 

Não há 
creche 

Não 
há um 
ginási
o de 
esport
es 

Poste 
defeitu
oso 

Soluçõ

es 

nihil nihil Atuação 
da 
vigilânc
ia 
sanitári
a 

nihil nihil nihil nihil 

Total 02 04 03 01 02 01 01 01 

(%) 28% 56% 42% 14% 28% 14% 14% 14% 

 84% x x x x x x 
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de conflito entre famílias. Apontaram, ainda, a inexistência de uma creche e de um ginásio de esportes 
(28%). Expressaram, também, problema em relação à Energisa (14%). Não foram apontadas soluções 
por parte dos entrevistados, exceto para a variável Condições Sanitárias. Mas, embora não tenham sido 
elencadas soluções para os agravos que a fumaça do lixão provoca na população adulta e infantil, a 
solução está implícita na variável Importância de um aterro sanitário para a saúde e Benefícios que o 
ASC poderá trazer (Quadro 73 e Quadro 74 e Figura 376 e Figura 382). Os gráficos a seguir 
demonstram os problemas e as soluções apontadas pelos moradores entrevistados: 
 

Figura 405 - Problemas principais 

 

Figura 406 - Soluções para problema Condições 
Sanitárias (pocilga) 

 
 
2.4.1.6.3 Considerações finais 
 
 Os dados coletados na localidade Encruzilhada, demonstram que a variável Renda Familiar tem 
predominância na faixa que se enquadra abaixo da renda média do município e, considerando, ainda, 
que a maioria dos responsáveis pelos domicílios ocupa a condição Desempregado. 
 Os moradores entrevistados (100%) entendem a importância de um sistema de coleta e 
destinação de resíduos sólidos adequados e sua relação com a melhoria da saúde da população, com 
relatos de diversos casos de doenças respiratórias causadas pela fumaça do lixão de Guarabira. 
 Especificamente quanto à implantação do Aterro Sanitário do Consires (ASC) observa-se a 
maioria já tem algum conhecimento sobre o projeto, advindo, inclusive do poder público municipal. 
Dois entrevistados demonstraram preocupação quanto à presença de vetores no empreendimento, o 
que reflete uma preocupação advinda do hábito de moradia a cerca do lixão e desconhecimento das 
condições sanitárias e ambientais que deverão ser oferecidas pelo aterro sanitário. Merece destaque a 
inquietação de duas pessoas acerca do destino dos catadores com o fechamento do lixão, o que 
demanda repasse de informações sobre os componentes que envolvem a construção de um aterro 
sanitário, como a implantação de coleta seletiva, como prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Assim, faz-se necessário por parte da Prefeitura de Guarabira uma ação de esclarecimento à população 
da localidade, com ênfase na relação saneamento ambiental x saúde e delimitação clara das 
responsabilidades de todos os envolvidos com o futuro empreendimento: poder público, setor privado, 
catadores de materiais recicláveis e população. 
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 Considerando a situação renda familiar e ocupação, é importante que os gestores do ASC 
busquem incluir mão de obra local, nas etapas de construção e operação, dentre as atividades que 
tenham compatibilidade com o potencial produtivo dos moradores da comunidade Contendas. 
 

 Conselhos e Entidades 
 
2.4.1.7.1 Apresentação 
 
 Trata-se da apresentação dos dados obtidos junto às pessoas representantes dos Conselhos e 
das Entidades, elencadas no Quadro I e representados no Gráfico I, por meio de consulta realizada em 
18 de outubro de 2018, no Auditório da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Guarabira. A metodologia 
constou de aplicação de questionário com perguntas abertas e fechadas precedida de palestra 
informativa. A explanação foi realizada  pelo Engenheiro Dr. José Dantas, com uso de recurso visual, 
e versou sobre os seguintes temas:  

• Politica Nacional de Resíduos Sólidos;  

• Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS);  

• Consórcio Interrmunicipal de Resíduos Sólidos de Guarabira e demais municípios 
(CONSIRES);  

•  Projeto de Implantação de Aterro Sanitário do CONSIRES no município de Guarabira.  
 Durante a apresentação dos temas citados, os participantes tiveram a oportunidade de fazer 
perguntas e esclarecer dúvidas acerca de cada proposição enfocada. 
 

Quadro 83 - Conselhos, Entidades e Representantes 
Conselho Entidade Nº de 

representantes 

presentes 

Cargo ou função Obsevações 

Conselho 
Municipal de 
Educação 

xxx  
06 

Presidente (01), 
Representante do 
SINTEMG (01), Gestor 
Escolar (01), Agente 
Administativo (01) outros 
membros (02)c 

 

Conselho 
Municipal de 
Assistência 
Social 

xxxx 02 Presidente (01)  membro 
(01) 

 

xxxx UFPB/Campus 
de Bananeiras 

02 Aluno  pesquisador 
voluntário do Núcle de 
Pesquisa de Marketing e 
Sociedade (01) 
Aluno bolsita de Extensão 
do Projeto ADM Cidade 
(01) 
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xxxx Assessoria 
SEDUP 

02 Educadora Popular (02)  

 Secretaria 
Municipal de 
Guarabira 

01 Secretário (01) Nâo identificou 
a secretaria 

xxxxx xxxx 01 xxxx Participante sem 
identificação 

Total xxxx 14 xxxx xxxx 

 
 O Maior número de participantes é oriundo do Conselho Municipal de Educação, um total de 
06, seguido de Conselho Municipal de Assistência Social, UFPB/Campus Bananeiras e Assessoria 
SEDUP, ambos com 02 representantes. Registrou-se a presença de um titular de uma secretaria do 
município de Guarabira, mas sem identificar qual a pasta. Um outro participante não identificou o 
órgão que representa. Vide gráfico  seguinte: 
 

Figura 407 - Conselhos e entidades participantes 

 
 
2.4.1.7.2 Resultados 
 
Os resultados das questões estão apresentados, a seguir, através dos seguintes quadros e gráficos: 

• Quadro 84 e Figura 408, Figura 409 e Figura 410- Importância da coleta dos resíduos sólidos e 
do depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; e se é importante para a 
saúde; 

• Quadro 85 e Figura 411, Figura 412, Figura 413, Figura 414, Figura 415, Figura 416, Figura 417 
e Figura 418 - Conhecimento sobre o tema Aterro Sanitário (AS),  CONSIRES, Projeto AS 
CONSIRES (ASC), sua importância e fontes de informações; 

• Quadro 86 e Figura 419 e Figura 420 - Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do 
CONSIRES pode gerar; 
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• Quadro 87 e Figura 421, Figura 422 e Figura 423– Informações sobre Conselho/Entidade e 
concordância ou não com a importância do destino final adequado e Saneamento Básico 

• Quadro 88 e Figura 424 e Figura 425 – Concordância ou não do Conselho/Entidade com 
implantação do aterro e satisfação ou não com as ações propostas pelo CONSIRES 

• Situação dos Catadores de Materiais Recicláveis 
 

Quadro 84 - Importância da coleta dos resíduos gerados pela população pela prefeitura e pelo 
depósito em local adequado; local onde devem ser depositados; e se é importante para a saúde 

Variáveis Importância da 

coleta e 

colocação dos RS 

em locais 

adequadas pelo 

município 

Local 

adequado 

Importância para a 

saúde (*) 

Benefícios 

Total SIM NÃO  N 

I 

Aterro 
Sanitário 
(05) 
Aterro (01) 
Local 
apropriado 
(01) 
Coletores 
que facilitem 
a coleta 
seletiva (01) 
Espaço 
adequado 
(01) 

SIM NÃO 

INFORMADO 

(NI) 

“Ameniza os efeitos de 
contaminação das doenças 
gerada pelo resíduo sólido”. 
“Diminui a poluição, 
principalmente para a 
população e o meio 
ambiente.”  
“Porque vai evitar 
proliferação de doenças, 
mau cheiro, etc.” 
“Para evitar doenças” 
“Evita e previne uma série 
de doenças e contaminação 
do meio ambiente” 
“Não polui o meio 
ambiente” 
“Para o bem da saúde” 
“Porque irá ter um fim na 
poluição do meio 
ambiente”  
“A destinação correta do 
lixo evita problemas de 
saúde pública” 
“O lixo influencia 
diretamente na saúde da 
população” 
“Questão de segurança 
pública e saúde pública” 

 12 01 01 13 1 

 (%) 86% 7% 7% 64% 93% 7% 

100% 64% 100% 



 

 319 

“Contribui para a saúde das 
famílias residentes na área” 

 
 Os dados demonstram que um percentual significativo (86%) reconhece a importância da 
coleta dos resíduos sólidos e a colocação em local adequado. Sobre esse espaço, houve indicação de 09 
participantes (64%), da seguinte forma: 55% dos que indicaram, optaram por Aterro Sanitário; um 
percentual de 11% citou apenas a expressão Aterro e 22% citaram Local apropriado/Espaço adequado. 
Somado o primeiro com os dois últimos, tem-se um percentual de 77%, dos que opinaram, com 
indicação de que os resíduos sólidos devem ser tratados adequadamente. Um participante (11%) 
referiu-se apenas à forma de acondicionamento para coleta seletiva. Quanto à importância para a 
saúde, todos os que prestaram a informação optaram pela alternativa Sim (93%). Os resultados estão 
refletidos nos gráficos seguintes: 
 

Figura 408 - Coleta e destinação adequadas de 
RS 

Figura 409 - Importância para a saúde 

Figura 410 - Locais indicados como adequados para destino final dos resíduos sólidos 

 
 

Quadro 85 - Conhecimento sobre Aterro Sanitário (AS), CONSIRES, PIGIRS e Projeto AS 
CONSIRES (ASC) 

Vari

áveis 

AS(*) Grau de  

conhecimento  

 sobre AS 

CONSIR

ES 

(***) 

PIGI

RS 

(***) 

Meio de 

 Informação sobre 

ASC 

Sabe 

local do 

projeto 

ASC  

Grau 

da 

impor

tância 

do 
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ASC 

(*****) 

otal SI

M 

 

N

Ã

O 

M

UI 

R

A

Z 

PO

UC

O 

SI

M 

N

Ã

O 

SI

M 

N

Ã

O 

R

A 

Jor

nal 

Li

d. 

lo

ca

l 

T

V 

P

M

G 

SI

M 

N

Ã

O   

Grand

e 

12 
(*
*) 

00 05 08 01 07 03 08 02 09 01 02 0
1 

11 14 
(**
**) 

00 14 

(  % ) 8

6

% 

x 36

% 

57

% 

7% 5

0

% 

22

% 

58

% 

14

% 

6

4

% 

7% 14

% 

7

% 

78

% 

14 x 100% 

86% 100% 72% 72% xxxxx 100% 100% 

 (*) Não informado (01 -7%); “Conheci agora” (01) = 22% 
(**) Meio de acesso à informação: Internet (02); Palestra na escola (02); Curso (01); “Agora nessa 
reunião” (01); “Especialização em Ciências Ambientais”; “Revisão bibliográfica” (01); “Através do 
presente seminário” (01); Palestra (01); Redes Sociais/Plenária Municipal 
(***) “Conheci agora/Tomei conhecimento agora” (03 – 21%); 01 (7%) não informou. 
(****) Zona rural de Guarabira, sítio Cajá (07); Município de Monteiro (01); na zona rural entre 
Guarabira e Mari (01); zona rural de Guarabira (01); Bairro Mutirão em Guarabira (02)  
(****) Mais qualidade de vida (01); “Para o bom desenvolvimento da cidade e da população” (01); 
“Uma ação de educação ambiental” (01); 
“O fim do lixão e mais dignidade para os catadores pois irão participar das cooperativas” (01); 
“Inestimável, pois o problema ambiental causado pelo lixão é gigantesco.” (01); “Destinação correta 
do lixo, Melhorias socioeconômicas “(01) (sic); “Organização do lixo” (01); “Condições de saúde, 
meio ambiente e social” (01); “Melhoria na qualidade de vida - saúde pública” (01) 

RA = rádio       VIZ = vizinho       TV - televisão   PMG = Prefeitura Municipal de Guarabira 

 
 Quanto ao conhecimento do que é um aterro sanitário, 86% declararam que já eram detentores 
da informação enquanto 22% expressaram que só acessaram a informação  com a palestra do Dr. José 
Dantas. O grau de conhecimento demonstra concentração na opção Razoável com 57%; já os que que 
declararam conhecer com profundidade, Muito, somam 36% e apenas 7% declararam que sabem 
Pouco. As fontes de informação variam da Rede Mundial de Computadores a Curso de Pós-
Graduação, com concentração maior para Internet/Rede Sociais e palestras em escolas. Sobre o 
PIGIRS, os dados mostram que o plano já é do conhecimento de 58% dos presentes. Um percentual de 
21% tomou conhecimento na reunião em causa, 7% não ofereceram resposta e 14% optaram pela 
alternativa Não. Quando se trata do CONSIRES, o percentual de conhecedores cai para 50% contra 
22% que não conhecem. Repete-se o percentual recém-informado (21%) e não informado (7%). Sobre 
o ASC o meio de comunicação mais indicado foi a Prefeitura de Guarabira (78%) seguido do Rádio 
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(64%); com o percentual de  14%, enquadra a divulgação por meio de lideranças locais e apenas 7% 
tiveram ciência por meio de jornal ou TV.  Mais de um participante recebeu  informações de mais de 
uma fonte. Todos declararam ter conhecimento do local destinado à construção do aterro sanitário. 
Mas, há discrepância quanto aos locais citados: 50% citaram o Sítio Cajá; 14% referiram-se à zona rural 
de Guarabira; outros 14% indicaram o Bairro do Mutirão e 01 participante citou o município de 
Monteiro (7%). Todos classificaram como Grande o grau de importância do aterro sanitário para o 
município de Guarabira. Um total de 10 pessoas (71%) descreveram ações de melhorias nas áreas de 
saúde, meio ambiente, economia e trabalho dos catadores. Embora os dados demonstrem que houve 
uma eficiente divulgação do empreendimento, constata-se que ainda há carência de informações mais 
detalhadas sobre o Consórcio e o Plano Intermunicipal e, também, esclarecimentos quanto à exata 
localização, etapas de construção e funcionamento do aterro sanitário, especialmente quanto às 
responsabilidades de cada setor envolvido: agentes executores e operadores do aterro, prefeituras 
envolvidas, catadores e população beneficiada. Os gráficos abaixo expressam visualmente os dados 
obtidos 
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Figura 411 – Grau de conhecimento sobre AS Figura 412 – Fonte de informação sobre AS 

Figura 413 – Conhecimento sobre CONSIRES Figura 414 – Conhecimento sobre PIGIRS 

Figura 415 – Meio de informação sobre o AS 
CONSIRES 

Figura 416 - Conhecimento do local do AS 
CONSIRES 
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Figura 417 – Locais informados para o ASC 
Figura 418 – Grau de importância do ACS para 

Guarabira 

 
Quadro 86 - Benefícios e Malefícios que o Aterro Sanitário do CONSIRES poderá trazer para os 

moradores do entorno 
Variáv

eis 

Benefícios (*) 

 

Malefícios (**) 

 

 

 

 

 

Total 

Desenvolvi

mento 

à região 

 

Melhor

ia das 

condiçõ

es 

ambien

tais 

Empr

ego 

Saú

de 

 

Educa

ção 

Desvaloriz

ação da 

área do 

entorno 

Ruí

do 

Od

or 

Veto

res 

(rato

s, 

barat

as, 

etc.) 

Na

da 

 
 
10 

 
 
01 

 
 
08 

 
 
02 

 
 
01 

 
 
02 

 
 
01 

 
 
02 

 
 
02 

 
 
05 

 

(%) 

 

72% 

 

7% 57% 14% 7% 14% 7% 14

% 

14% 35

% 

(*) Não informado (01) e Outros (01) sem especificar e 

Outros (01) especificando como “Garantir os direitos 

básicos 

(**) trânsito (01); Não informado (04 

- 28%); 

 

 

 
 Perguntados sobre o que o aterro sanitário poderá trazer de bom, os participantes escolheram 
entre Desenvolvimento para a região (72%), Emprego (57%) melhoria das condições de Saúde (14%) 
e da área de Educação (7%). Houve quem optasse por mais de uma alternativa. Sobre os malefícios, 
35% declararam não vislumbrar nenhum aspecto negativo. Mas, foram apontadas 04 opões negativas, 
algumas por mais de um participante, da forma seguinte: Vetores (14%); Desvalorização da área do 
entorno (14%); e Odor (14%); dificuldades para o Trânsito e Ruído também foram lembrados com 7% 
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cada; 28% dos participantes não responderam. Um total de 03 participantes elegeu mais de uma 
alternativa. Uma participante declarou: “” Se a população não foi beneficiada vai trazer sofrimento 
devido à sobrevivência dos mesmos (sic). Essa frase parece dizer respeito aos catadores, considerando 
as demais informações na ficha da representante e essa preocupação foi incluída no gráfico Malefícios 
como “prejuízo aos catadores” (PREJ CATA). Esses achados demonstram a necessidade de 
esclarecimentos em relação ao correto funcionamento de um aterro sanitário com condições 
ambientais adequadas e o projeto  específico para os catadores de materiais recicláveis. Os gráficos 
abaixo ilustram as respostas: 
 
 

Figura 419 - Benefícios Figura 420 - Malefícios 

 
Quadro 87 - Informações complementares: dados do Conselho/Entidade, visão da importância do 

Saneamento Básico e da destinação final adequada 
V

A 

Número de pessoas no Conselho ou 

na Entidade que você representa 
 

Importância da 

destinação final 

adequada (Se o 

Conselho/Entidade 

considera importante a 

destinação final 

ambientalmente 

adequada em aterro 

sanitário) 

Importância do 

Saneamento Básico (Se 

o Conselho/Entidade 

considera importante o 

Saneamento Básico) 

 

 

 

NENHU
M 

08 10 18 32 NI  
SI
M 

 
NÃ
O 

NÃO 
INFORMA
DO 

 
Si
m 

 
Nã
o 

 
NÃO 
INFORMA
DO 
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T 02 02 06 01 01 02 13 00 01 
 

12 
(**
) 

00 02 

(%

) 

14% 14
% 

44
% 

7
% 

7% 1
4
% 
 

93
% 

x 7% 86
% 

x 14% 

 
100% 

 
100% 
 
 

 
100% 

 (**) 01 participante declarou SIM e ressalvou que sua entidade não participa de conselho no 
momento 
NEN = Nenhuma pessoa 

 
 Um percentual de 44% dos participantes é membro de Conselho com 10 participantes e 14% 
têm assento em Conselho/Entidade com 08 representantes. Apenas um conselheiro informou um 
número superior, no caso 32 membros. Um percentual de 14% não respondeu à questão e total similar 
optou pela alternativa Nenhum. Sobre o reconhecimento do Conselho/Entidade acerca da importância 
da destinação final, dos resíduos sólidos, de forma ambientalmente adequada em aterro sanitário, 
apenas uma pessoa não informou sua opinião; os demais optaram pela alternativa Sim, representando 
93%. Novamente indagados sobre a importância do Saneamento Básico para o Conselho/Entidade, um 
percentual maior não informou, ou seja, 14%; já 86% grifaram a opção Sim. Os dados expressam que 
os conselhos e entidades, representados no encontro, reconhecem a relevância do Saneamento Básico 
e do Aterro Sanitário, com condições ambientais adequadas.  Os gráficos refletem os achados:        
 
 

Figura 421 – Número de pessoas por 
Conselho/Entidade 

Figura 422 – Concordância do 
Conselho/Entidade quanto à importância da 

destinação adequada de RS 
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Figura 423 – Concordância do Conselho/Entidade quanto à 
importância do Saneamento Básico 

 

 

 
Quadro 88 - Informações complementares: Recomendações e grau de satisfação do 

Conselho/Entidade (Se o Conselho/Entidade recomendaria a implantação do Aterro Sanitário do 
CONSIRES, desde que devidamente licenciado por órgão ambiental competente e se o Conselho/Ent 
Variáveis Recomendações (Se o 

Conselho/Entidade recomendaria a 

implantação do Aterro Sanitário do 

CONSIRES, desde que devidamente 

licenciado por órgão ambiental 

competente) 

Grau de satisfação (se o Conselho/Entidade 

está satisfeito com as ações do Consires para 

fechar os seus lixões e implantar um Aterro 

Sanitário) (*) 

 
 
 
 
Total 

 
SIM 
 
 

 
NÃO 

NÃO 
INFORMADO 

 
SIM 

 
NÃO 

NÃO 
INFORMADO 

 
13 

 
00 

 
01 

 
11 

 
00 

 
02 

(%)  
93% 

 
x 

 
7% 

 
79% 
 

 
x 

 
14% 

 
 (*) 01participante respondeu “Acho que sim” 

 

 
 Um percentual elevado (93%) afirmou que o seu Conselho/Entidade é favorável a recomendar 
que se implante o aterro sanitário do CONSIRES, com a ressalva de que deve ser licenciado por órgão 
ambiental competente. Apenas 01 participante não informou sobre a questão. Quanto ao grau de 
satisfação com as ações do CONSIRES, referentes ao fechamento dos lixões, dos municípios 
integrantes do consórcio, e implantação de aterro sanitário, a alternativa Sim recebeu 78% e 01 
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participante optou por nenhuma das alternativas registrando uma possível aceitação (“Acho que sim”). 
Outrossim, 14% não responderam. Os gráficos a seguir expressam os achados:  
 

Figura 424 – Recomendação sobre implantação 
do ASC 

Figura 425 – Satisfação do Conselho/Entidade 
com ações do CONSIRES 

 

Situação dos Catadores de Materiais Recicláveis  
 
 Uma das representantes do Conselho de Assistência Social expressou preocupação acerca da 
situação dos catadores e do terreno do lixão, apresentando os seguintes questionamentos: 

• “O que acontecerá com a área [onde] hoje está instalado o lixão?” 

• “Existe planejamento para a população que hoje sobrevive do lixão?” 
 
 Outras duas participantes, Educadoras Populares da Entidade SEDUP21 apresentaram diversas 
questões acerca do destino dos catadores de materiais recicláveis, nas áreas do trabalho, organização, 
capacitação e saúde desses trabalhadores: 

• “É muito importante inscrever os trabalhadores e as trabalhadoras nessa nova proposta do 
Aterro Sanitário; realizar cursos de capacitação para quem vai trabalhar na cooperativa de 
resíduos sólidos; garantir a participação de todos(as) que atualmente sobrevivem do lixão: 
excluir as crianças e os adolescentes.” 

•  “É necessário que a representação pública dialogue com os catadores/as, em plenárias 
locais para que o desenvolvimento local e regional (sic); a secretária de saúde fazer um 
diagnóstico local do impacto salutar dos catadores e encaminhar casos urgentes para 
especialidades necessárias; fazer cursos, palestras e capacitações sobre os resíduos sólidos 
para os catadores/as.” 

                                                      
21 Serviço de Efucação Popular é uma Organização sem fins lucrativos, criada em 1981, para promover a educação 

popular junto aos movimentos populares com vistas à transformação da sociedade numa sociedade mais includente, 
solidária e democrática. Disponível em http://sedupcomunica.blogspot.com/. Acesso em 11 de novembro de 2018. 
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 Também colocam a SEDUP à disposição para articular os catadores, solicitando que seja 
enviado convite com antecedência  
 
2.4.1.7.3 Considerações finais 
 
 Os dados demonstram que já existe uma divulgação do projeto do aterro sanitário do 
CONSIRES e que as pessoas expressam entendimento dos benefícios que poderão advir como 
consequência do empreendimento, especialmente nos quesitos saúde, desenvolvimento da região e 
geração de postos de trabalho. Também são significativos os percentuais positivos das variáveis que 
demonstram aceitação do empreendimento. Quanto às informações apresentadas indicando 
malefícios, referentes às condições sanitárias e conforo acústico, reflete uma necessidade de maiores 
esclarecimentos sobre o manejo e funcionamento do aterro sanitário.  
 A preocupação com os catadores deve também ser esclarecida em eventos específicos para esses 
e as entidades que apoiam a categoria, enfatizando-se que a Política Nacional de Resíduos determina a 
implantação de coleta seletiva com inclusão social dos trabalhadores que catam material reciclável. 
 Por fim, é importante futuras ações de esclarecimento por parte do poder publico local, ao 
maior número de residentes dos municípios envolvidos, com ênfase na relação saneamento ambiental 
x saúde e delimitação clara das responsabilidades de todos os envolvidos com o  empreendimento ASC: 
poder público, setor privado, catadores de materiais recicláveis e população beneficiada. 
 

 Conclusão do estudo do meio antrópico 
 

              Ao término dos estudos do Meio Antrópico - Socioeconomico, não foram encontradas 
nenhum impedimento técnico para a implantação do empreendimento, atendendo este, portanto, 
todos os critérios técnicos e sociais relativos a este estudo.  
 Em consideração a isto, a pesquisa de campo realizada nas comunidades próximas ao 
empreendimento, mas precisamente nas suas áreas de influencias, diretamente afetada e indiretamente 
afetada demonstrou em geral que a comunidade ja tem conhecimento sobre a implantação do 
empreendimento, e que esta implantação pode trazer impactos negativos, como barulhos, odores e 
xxxx. Por outro lado esta mesma comunidade(s) também tem conhecimento que pode trazer geração 
de emprego e renda, mitigando uma das maiores reinvidicacoes do estudo, que foi o desemprego local. 
Nas suas reinvidicacoes também foi solicitada o aumento da frequência da coleta de resíduos para três 
vezes por semana na comunidade Tabocas, o que ja foi atendido pelo poder publico local, a reposição 
de lâmpadas nos postes nas comunidades de Tabocas e Contendas, o que também ja foi atendido e a 
melhoria do atendimento do posto de saúde de Tabocas com a implantação de caixa dagua, o que esta 
sendo atendido ate o final do corrente ano, pelo poder publico local. A comudidade Encruzilhada, foi 
a que manifestou-se com maior intensidade quanto a sua implantação,pois a presença do atual lixão 
de Guarabira, traz impactos ambientais, sociais e econômicos grandes a esta comunidade, com emissão 

de particulados e odores, causando doenças constantes aos seus habitantes. Em geral  as comunidades 

pesquisadas foram favoráveis a implantação do empreendimento, pois este vem a resolver e 

atender a Legislação vigente sobre a disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos 

a uma população superior a 300.00 habitantes , sendo portanto, um empreendimento que atende 

ao interesse coletivo de toda uma comunidade.
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3 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

  IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

  CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 De acordo com a Norma NBR 8.419 de 1992, da ABNT, aterro sanitário é uma “técnica de 
disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à sua 
segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia 
para confinar resíduos sólidos, na menor área possível, e reduzi-los ao menor volume permissível, 
cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou intervalos 
menores se for necessário” e a NBR 15.849 de 2010, aterro sanitário é uma instalação para disposição 

de resíduos sólidos no solo, localizada, concebida, implantada e monitorada segundo princípios de 

engenharia e prescrições normalizadas de modo a maximizar a massa de resíduos disposta e minimizar 
impactos ao meio ambiente e a saúde pública. 
 A ABNT considera o aterro sanitário como uma técnica de engenharia que não deve causar 
riscos à saúde pública e que deve causar o mínimo de impactos ambientais possíveis.  
 Assim, devem ser identificados e avaliados os possíveis impactos do CTDR de Guarabira - 
aterro sanitário, nas fases de projeto, implantação, operação e controle ambiental, de forma que sejam 
propostas medidas mitigadoras para os mesmos, visando diminuir suas consequências negativas e 
aumentar os seus benefícios. 
 Alguns impactos ambientais que podem ocorrer na implantação e operação de um aterro 
sanitário são: 

• Remoção da vegetação, resultando em: danos à flora; erosão do solo e o consequente carreamento 

de material para os recursos hídricos (assoreamento); 

• Danos à fauna; 

• Movimentos de terra (escavações e aterros), incrementando a erosão do solo; 

• Alterações na drenagem natural das águas superficiais; 

• Desfiguração da paisagem original; 

• Aumento na circulação de veículos e máquinas pesadas nas vias de acesso à área; riscos de acidentes 

com pedestres e veículos; 

• Possível emissão de maus odores; 

• Possível proliferação de insetos e ratos; 

• Atração de aves; 

• Emissão de ruídos; 

• Produção de gases (principalmente, metano e gás carbônico, responsáveis pelo aquecimento 

global); 

• Riscos de incêndios e explosões; 

• Geração de lixiviado (percolado + chorume); 
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• Riscos de poluição de águas superficiais e subterrâneas; 

• Desvalorização das áreas do entorno do aterro; 

• Possíveis mudanças no uso e ocupação do solo dos terrenos vizinhos; 

• Geração de emprego e renda a comunidade; 

• Aumento de arrecadação por impostos locais; 

• Aproximação de instituições de ensino e outros grupos científicos gerando multiplicadores; 

• Aumento da capacidade de destinar adequedamente o R.S.U e R.C.C; 

• Geração de energia elétrica; 

• Queima de Biogás; 

• Melhoria da logística da gestão de R.S.U e R.C.C; 

 Estes e outros possíveis impactos ambientais devem ser identificados e avaliados, nas diversas 
fases do empreendimento, para que sejam propostas medidas de controle dos mesmos, visando evitá-
los ou minimizá-los. 

 

 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  

 
Com base no diagnóstico ambiental elaborado para os três meios (físico, biótico e antrópico - 

socioeconômico) e na avaliação das características do empreendimento, descrita no Volume 2 deste 
EIA, é possível identificar uma série de impactos ambientais associados, positivos, negativos e 
indefinido, cuja avaliação deve permitir assegurar a viabilidade ambiental do objeto do estudo 
ambiental, através da proposição de medidas mitigadoras, preventivas, compensatórias ou 
potencializadoras, organizadas ou não na forma de planos e programas. 
 Considerando que os impactos ambientais apresentam características muito particulares 
dependendo do aspecto ambiental que os originam, é necessária uma avaliação específica para cada 
impacto identificado a partir de todo o estudo prévio, em um raciocínio lógico de acordo com as etapas 
de planejamento/projeto, implantação, operação, controle ambiental.  
 A avaliação dos impactos provenientes destas etapas é iniciada com a avaliação das atividades, 
produtos e serviços associados ao objeto do estudo, considerando as condições ambientais 
identificadas na etapa de diagnóstico ambiental. Os elementos que podem interagir com o meio 
ambiente, ocasionando um impacto, são denominados de ações (aspectos ambientais), sendo os 
impactos a efetiva ou potencial modificação adversa ou benéfica do meio ambiente, resultante em todo 
ou em parte dos aspectos ambientais (ações).  
 A metodologia de avaliação dos impactos neste EIA foi feita utilizando-se a Matriz de Impactos, 

a qual é composta por ações  do empreendimento as caracteristicas ambientais dos meio fisico, biotico 
e antropico – socioeconomico. 
 Este método associa os impactos de cada ação do empreendimento às características dos meios 

físico, biótico ou antrópico, avaliando-se em seguida. Esta avaliação é feita observando-se os atributos 
existentes nas acoes por tipo, tais como importância, magnitude e duração. 
 Optou-se por utilizar esta metodologia, pois fica fácil identificar cada característica e o meio 
afetados por uma determinada ação do  empreendimento, tendo-se, ao mesmo tempo, uma avaliação 
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do impacto em termos de tipo, importância, magnitude e duração, bem como uma abordagem 
descritiva do mesmo. 
 Assim, a avaliação dos impactos foi feita utilizando-se a Matriz de Impactos, método que 
associa os impactos de cada ação de um empreendimento às características dos meios físico, biótico ou 
antrópico. 
 A Matriz de Impactos, ou Matriz de Correlação Causa x Efeito, foi inicialmente proposta por 
Leopold, em 1971, e vem sendo alterada e aperfeiçoada ao longo do desenvolvimento de estudos 
ambientais, com o intuito de melhor adequá-la aos objetivos do Estudo de Impacto Ambiental. 

Utilizou-se, neste Estudo, uma Matriz em que se procurou, para cada ação do 

empreendimento, identificar os seus impactos nos meios físico, biótico e antrópico, e avaliá-los em 

termos dos seguintes atributos: tipo; importância; magnitude; duração. 

Optou-se por utilizar a Matriz de MOTA & AQUINO, a qual é detalhada para cada ação do 

empreendimento, onde estão identificados e avaliados, para cada característica de um componente de 

determinado meio - físico, biótico e antrópico, os possíveis impactos que poderão ocorrer, fazendo-se 

uma descrição dos mesmos na própria Matriz. 

Neste tipo de Matriz, fica fácil identificar cada característica e o meio afetados por uma 

determinada ação do  empreendimento, tendo-se, ao mesmo tempo, uma avaliação do impacto em 

termos de tipo, importância, magnitude e duração, bem como uma abordagem descritiva do mesmo. 

Outra característica desta Matriz é que ela contém somente os impactos sobre cada 

característica do meio, associados a cada ação do empreendimento, sem apresentar número 

considerável de células vazias, como acontece na Matriz convencional, uma vez que nem todas as ações 

do projeto interferirão nos diversos parâmetros ambientais considerados. 

A identificação e avaliação de cada impacto são feitas preenchendo-se as células 

correspondentes aos impactos, na Matriz, da seguinte forma: 

 

Quadro 89 - Matriz de identificação e avaliação dos impactos 
I M P A C T O  

POSITIVO NEGATIVO INDE-

FINIDO IMPORTÂNCIA MAGNITUDE DURAÇÃO IMPORTÂNCIA MAGNITUDE DURAÇÃO 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6  

 

 

Onde: 

(P) - Impacto de importância pequena 

(M) - Impacto de importância média 

(G) - Impacto de importância grande 

(1) - Impacto de magnitude não significativa 

(2) - Impacto de magnitude moderada 

(3) - Impacto de magnitude significativa 
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(4) - Impacto de curta duração 

(5) - Impacto de média duração 

(6) - Impacto de longa duração 

 

A Matriz de Impactos utilizada neste Estudo de Impacto Ambiental apresenta as seguintes 

vantagens: 

 

• Relação direta de cada ação com um determinado meio e com suas características ambientais. 

• Apresentação dos impactos, separados por tipo de meio afetado. 

• Possibilidade de se quantificar o número de impactos e seus atributos, por cada ação do 

empreendimento ou por cada tipo de meio afetado - físico, biótico ou antrópico. 

• Preenchimento da Matriz somente com a identificação e avaliação dos impactos que realmente 

poderão ocorrer, sem a apresentação de um considerável número de células vazias. 

• Fácil leitura e manuseio da Matriz. 

• Facilidade de se efetuar a totalização dos impactos, por cada tipo de atributo. 

• Análise descritiva dos impactos na própria Matriz, junto da identificação e avalição, facilitando a 

sua compreensão, bem como a proposta de medidas mitigadoras. 

 

No Quadro 90 estão conceituados os diversos parâmetros de avaliação utilizados para os 

vários tipos de atributos usados na Matriz. 

Conforme ressaltado, a Matriz utilizada permite uma identificação e avaliação dos impactos 

ambientais, para cada fase e para cada atividade do empreendimento, em cada tipo de meio – físico, 

biótico e antrópico (socioeconômico). 

A partir da Matriz, é possível elaborar diversas tabelas com os resultados da avaliação feita. 

Quadro 90 - Parâmetros de Avaliação Utilizados na Matriz de Impactos do CTDR de  Guarabira -PB 
ATRIBUTO SIGNIFICADO DO PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO SÍMBOLO 

 

 

TIPO 
 

Exprime o caráter da 
modificação causada 
por uma determinada 

ação. 
 

POSITIVO 
Quando o impacto de uma determinada ação for 
benéfico. 

 

 

NEGATIVO 
Quando o impacto de uma determinada ação for 
adverso. 

 

INDEFINIDO 
Impacto negativo ou positivo, dependendo da forma de 
abordagem do mesmo. 

 

ATRIBUTO SIGNIFICADO DO PARÂMETRO DE AVALIAÇÃO SÍMBOLO 

 

MAGNITUDE 

PEQUENA 
De magnitude inexpressiva, inalterando a característica 
ambiental considerada.  

 

P 
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Exprime a extensão do 

impacto, através de 
uma valoração gradual 
que se dá ao mesmo, a 

partir de uma 
determinada ação do 

projeto. 

MÉDIA 
De magnitude expressiva, porém sem alcance para 
descaracterizar a característica ambiental considerada. 

 

M 

GRANDE 
De magnitude tal que possa levar à descaracterização da 
característica ambiental considerada. 

 

G 

 

 

IMPORTÂNCIA 
 

Indica a importânicia 
ou significância do 

impacto em relação à 
sua interferência no 

meio. 

NÃO SIGNIFICATIVA 
De intensidade não significativa, com interferência não 
implicando em alteração da qualidade de vida. 

 

1 

MODERADA 
Intensidade da interferência com dimensões 
recuperáveis, quando adversa, ou refletindo na melhoria 
da qualidade de vida, quando benéfica. 

 

 

2 

SIGNIFICATIVA 
Intensidade da interferência acarreta perda da qualidade 
de vida, quando adversa, ou ganho, quando benéfica. 

 

3 

 

 

DURAÇÃO 

 
Indica a permanência 

do impacto 

CURTA 
De duração breve, com possibilidade de reversão às 
condições ambientais anteriores à ação. 2 meses 

 

4 

MÉDIA 
Tempo médio de permanência do impacto, após a ação. 
1 ano 

 

5 

LONGA 
Tempo grande ou permanente, de permanência do 

impacto, após a ação. > 5 an 

 

6 

 

A seguir, apresenta-se a Matriz de Impactos para o Aterro Sanitário de Guarabira – CTDR da 

Região do CONSIRES - PB.  
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: LEVANTAMENTOS DE CAMPO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 
 

IMP 

IND 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População 

Expectativas                   X 

A população fica na 
expectativa de como sua 

propriedade será atingida 
pela empreendimento: que 

parte será alcançada? Quanto 
receberá de indenização? A 
área será desvalorizada ou 

não? 

Trabalho e renda X    X  X             

Aproveitamento de mão de 
obra local na realização dos 
levantamentos de campo. 

Usos do Solo 
Desvalorização dos 

terrenos 
          X   X    X  

Com a notícia da realização 
da obra, há uma 

desvalorização dos terrenos 
adjacentes à área do aterro. 

SUB-TOTAL  1    1  1    1   1    1 1  

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: LEVANTAMENTOS DE CAMPO  X  MEIO:  BIÓTICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 
 

IMP 

IND 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Exposição antrópica           X   X   X   

Com a notícia da 
implantação do CTDR aterro 
sanitario na área, ocorre um 

aumento na supressão vegetal 
desordenada da área do 

entorno.  

Fauna 
Fuga e 

afugentamento da 
fauna 

          X   X   X   

As ações de supressão vegetal 
resultam em danos à fauna. 

Há, também, um incremento 
nas atividades de caça. 

SUB-TOTAL            2   2   2    

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: LEVANTAMENTOS DE CAMPO  X  MEIO:  FÍSICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 
 

IMP 

IND 

 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6  

Meio Terrestre Solo           X   X   X   

A supressão vegetal contribui 
para o incremento da erosão do 
solo. Ocorre, também, uma 
maior retirada de material 
terrestre da área. Ressalte-se que 
essas atividades já aconteciam 
anteriormente. 

SUB-TOTAL            1   1   1    

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 
 

IMP 

IND 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público 

Tecnologia   X   X   X           

A concepção do projeto, com 
modernas técnicas aplicáveis 
a aterros sanitários, resultará 

em novos conhecimentos 
para o quadro técnico dos 

municipios do CONSIRES. 

Trabalho e renda X    X  X             
Haverá aproveitamento de 

mão de obra na realização dos 
levantamentos de campo. 

Usos do Solo 
Desvalorização dos 

terrenos 
          X   X    X  

Com a notícia da realização 
da obra, há uma 

desvalorização dos terrenos 
adjacentes à área do aterro. 

SUB-TOTAL  1  1  1 1 1  1  1   1    1   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS   X  MEIO: BIÓTICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora 
Perda de habitat e 

diminuição de 
diversidade 

         X   X     X  
Para instalação do canteiro de 

obras, será necessária a 
supressão da vegetação. 

Fauna 
Fuga, afugentamento 

e diminuição da 
diversidade 

         X   X     X  

Alguns danos poderão ocorrer 
à fauna presente no local do 

canteiro de obras, como 
resultado da supressão vegetal. 

SUB-TOTAL           2   2     2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  X  MEIO:  FÍSICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 

Relevo          X   X     X  

Pequenas alterações na 
superfície do terreno serão 

necessárias para a instalação 
do canteiro de obras. 

Erosão do solo          X   X   X    

A supressão vegetal e os 
movimentos de terra para 

instalação do canteiro de obras 
resultarão no aumento da 

erosão do solo. 

SUB-TOTAL           2   2   1  1   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda X   X   X             

Nas obras de instalação do 
canteiro de obras será 

aproveitada a mão de obra 
local. 

SUB-TOTAL  1   1   1              

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido. 
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IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: MELHORIA  DO SISTEMA VIÁRIO EXTERNO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-Economia 

Sistema Viário  X   X    X           

A melhoria das vias de acesso 
ao local do aterro resultará 

em melhores condições para 
circulação de veículos e 

transporte na área. 

Setor Público  X   X    X           
Vias do sistema viário 

público serão melhoradas. 

População Trabalho e renda  X   X   X            

Para realização desses serviços, 
será absorvida mão de obra 

local, com a geração de 
trabalho e circulação de 

dinheiro. 

SUB-TOTAL   3   3   1 2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO INTERNO  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

 

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora 
Perda de habitat e 

diminuição de 
diversidade 

          X   X    X  

Para a execução das vias 
internas será feita a 

remoção da cobertura 
vegetal do terreno. 

Fauna 
Fuga e acidentes 

com fauna  
         X   X 

 
 

   
X 
 

 

A fauna terrestre será afetada 
pelas obras, devendo parte 

deslocar-se para áreas 
vizinhas. 

SUB-TOTAL           1 1  1 1    2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS - ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO  DO SISTEMA VIÁRIO INTERNO  X  MEIO:  FÍSICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 

Relevo           X   X    X  

Para a execução das vias 
internas, serão realizados 

cortes e aterros, alterando a 
topografia atual do terreno. 

Erosão           X   X    X  
Os movimentos de terra 

contribuem para o incremento 
da erosão do solo. 

Meio Aquático Drenagem           X   X    X  

As alterações na superfície do 
terrreno implicam em 

mudanças no escoamento da 
água.  

SUB-TOTAL            3   3    3   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
345 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO  DO SISTEMA VIÁRIO INTERNO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda X   X   X             

Nos serviços de execução das 
vias internas será utilizada 
mão de obra local, gerando 
oportunidade de trabalho e 

renda. 

SUB-TOTAL  1   1   1              

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: RETIRADA DA VEGETAÇÃO DAS ÁREAS DAS CÉLULAS  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora 
Perda de habitat e 

diminuição de 
diversidade 

           X   X   X  

A retirada da vegetação para 
implantação das células 

resultará na supressão vegetal  
de áreas. 

Fauna 

Caça, acidente com 
fauna, perda de 

habitat e diminuição 
da diversidade 

          
 
 

X  
 
 

X   
X 
 

 

A fauna do local será afetada 
pelas atividades de supressão 
vegetal e de movimentos de 

terra (trabalhos de máquinas). 

SUB-TOTAL             2   2   2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
347 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: RETIRADA DA VEGETAÇÃO DAS ÁREAS DAS CÉLULAS  X  MEIO:  FÍSICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre Erosão                    

O descobrimento do solo e os 
movimentos de terra contribuirão 

para incrementar o processo de 
erosão do solo. 

Meio Aquático 
Qualidade 

Assoreamento 
          

X 
X 

  
X 
X 

  
X 
X 

  

A erosão do solo poderá resultar no 
carreamento de materiais para o 
reservatorio superficial interno, 
podendo causar a elevação da 

turbidez da água e o assoreamento 
do mesmo. 

Atmosfera 
Poeiras 
Ruídos 

         
X 
X 

  
X 
X 

  
X 
X 

   

Durante as atividades de supressão 
vegetal ocorrrerá a emissão de 
poeiras e ruídos. Impacto não 

siginificativo devido a não 
existência de residências nas 

proximidades. 

SUB-TOTAL           2 2  2 2  2 2    

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 



 

 
348 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: RETIRADA DA VEGETAÇÃO DAS ÁREAS DAS CÉLULAS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda X   X   X             

Na execução dos serviços de 
retirada da vegetação será 

utilizada mão de obra local, 
gerando oportunidade de 

trabalho e renda. 

Sócio-economia 
Aproveitamento dos 
produtos florestais 

  X   X  X            

O material resultante do 
supressão vegetal poderá ser 
aproveitado como madeira 

para uso na unidade de 
compostagem e diversos 

usos. 

SUB-TOTAL  1  1 1  1 1 1             

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
349 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: PREPARAÇÃO DAS CÉLULAS  X  MEIO:  FÍSICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio 
Terrestre 

Relevo 
Erosão 

           
X 
X 

  
X 
X 

 
 
 

X 
X 

 

As escavações das células para 
recebimento dos resíduos provocarão 
mudanças na topografia do terreno.Os 
movimentos de terra contribuirão para 

incrementar o processo de erosão do 
solo. 

Meio Aquático 

Qualidade 
Assoreamento 

          
X 
X 

  
X 
X 

  
X 
X 

  

A erosão do solo poderá resultar no 
carreamento de materiais para o 

reservatório artificial interno, podendo 
causar a elevação da turbidez da água e o 

assoreamento do mesmo. 

Drenagem            X   X   X  
As escavações resultarão em alterações no 

escoamento das águas. 

Atmosfera 
Poeiras 
Ruídos 

         
X 
X 

  
X 
X 

   
X 
X 

  
Durante essas atividades ocorrrerá a 

emissão de poeiras e ruídos. 

SUB-TOTAL           2 2 3 2 2 3  4 3   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
  



 

 
350 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: PREPARAÇÃO DAS CÉLULAS  X  MEIO: ANTRÓPICO 

 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda  X   X    X           

Na execução dos serviços de 
preparação das células será 
utilizada mão de obra local, 
gerando oportunidade de 

trabalho e renda. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
  



 

 
351 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DOS RESÍDUOS  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Exposição antrópica            X   X   X  

Na exploração das áreas de 
empréstimo para retirada de 
material de cobertura, será 

feita a remoção da vegetação, 
com possiveis danos à flora 

local. 

Fauna 

Caça, acidente com 
fauna, perda de 

habitat e diminuição 
da diversidade  

           X  
X 
 

   
X 
 

 

A fauna terrestre e a 
ornitofauna serão afetadas 

pelas atividades de extração de 
material de cobertura. 

SUB-TOTAL             2  1 1   2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
352 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DOS RESÍDUOS  X  MEIO:  FÍSICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio 
Terrestre 

Relevo 
Erosão 

           
X 
X 

  
X 
X 

 
 
X 

X  

Para retirada de materiais, serão efetuadas 
escavações, provocando mudanças na 
topografia do terreno, com a possível 

formação de áreas de acumulação de água. 
O descobrimento do solo e os 

movimentos de terra contribuirão para 
incrementar o processo de erosão do solo. 

Meio Aquático 

Qualidade 
Assoreamento 

          
X 
X 

  
X 
X 

  
X 
X 

  

A erosão do solo poderá resultar no 
carreamento de materiais para o 

reservetaorio artificial interno, podendo 
causar elevação da turbidez da água e o 

assoreamento do mesmo. 

Drenagem            X   X   X  

As retiradas de materiais resultarão em 
alterações no escoamento das águas, 

contribuindo para a formação de 
empoçamentos. 

Atmosfera 
Poeiras 
Ruídos 

         
X 
X 

   
X 
X 

 
X 
X 

   
Durante as retiradas de materiais 

ocorrrerá a emissão de poeiras e ruídos. 

SUB-TOTAL           2 2 3  3 4 2 2 3   



 

 
353 

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
  



 

 
354 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DOS RESÍDUOS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda  X   X    X           

Na execução dos serviços de 
extração de material de 

cobertura será utilizada mão 
de obra local, gerando 

oportunidade de trabalho e 
renda. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
  



 

 
355 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO  X  MEIO:  FÍSICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 

Relevo          X   X     X  

Para a construção de obras de 
apoio às atividades do aterro 
sanitario – CTDR – guarita, 
balanças,  administração, etc 
-, deverão ocorrer alterações 

na superfície do terreno 
(terraplanagem para plato 

sustentável). 

Erosão do solo          X   X   X    

A supressão vegetal e os 
movimentos de terra para 

realização dessas obras 
resultarão no aumento da 

erosão do solo. 

SUB-TOTAL           2   2   1  1   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
356 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Exposição antrópica          X   X     X  

Para instalação das obras de 
apoio (guarita, balança, 

administração, 
laboratório,etc), será 

necessária a remoção da 
vegetação. 

Fauna 
Caça, fuga, 

afugentamento, 
acidente com fauna 

         X   X     X  

Alguns danos poderão ocorrer 
à fauna presente no local 

dessas obras, como resultado 
da  supressão vegetal. 

SUB-TOTAL           2   2     2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
357 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda  X   X    X           

Na execução das obras de 
apoio será utilizada mão de 

obra local, gerando 
oportunidades de trabalho e 

renda. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
 

  



 

 
358 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: TRANSPORTE DOS RESÍDUOS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-Economia Sistema viário           X   X    X  

O transporte dos resíduos da 
cidade para o local do aterro 
sanitário – CTDR resultará 
no aumento do tráfego de 
veículos nas vias de acesso 

(PB 073 Km 43), o que 
poderá causar 

congestionamento de tráfego 
e acidentes com veículos e 

pedestres. 

SUB-TOTAL            1   1    1   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
 



 

 
359 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: EXECUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  X  MEIO:  FÍSICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Terrestre 
Relevo 

Drenagem 
           

X 
X 

  
X 
X 

  
X 
X 

 

As células alcançarão grandes alturas 
acima do terreno natural (30m), 

resultando em alterações na 
topografia, com conseqüências sobre 
o escoamento das águas superficiais. 

Aquático 
Águas superficiais e 

subterrâneas 
         X    X    X  

Mesmo com a execução de medidas 
de controle (impermeabilização do 

fundo e sitema de coleta e tratamento 
do lixiviado), poderá ocorrer, 

eventualmente, a poluição de águas 
superficiais e subterrâneas, por 

chorume e percolado. 

Atmosfera 

Poeiras 
Ruídos 

         
X 
X 

   
X 
X 

   
X 
X 

 
Durante as descargas dos resíduos nas 
células, ocorrerá a emissão de ruídos e 

poeiras na área. 

Gases           X   X    X  

Gases gerados na decomposição dos 
resíduos serão emitidos para a 

atmosfera, através dos dutos coletores 
ou por outros meios (superfície). 



 

 
360 

SUB-TOTAL           3 1 2  4 2   6   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido. 
 

  



 

 
361 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: EXECUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Fauna 
Caça, fuga, 

afugentamento, 
acidente com fauna 

         
X 
X 

   
X 
X 

   
X 
X 

 

A circulação de veículos e 
máquinas, e os ruídos e 
poeiras (particulados) 
resultantes causarão a 

afugentação de animais das 
áreas adjacentes. 

SUB-TOTAL           2    2    2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido. 
  



 

 
362 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXECUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda  X   X    X           

Nas atividades de execução 
do aterro sanitário – CTDR 
será utlizada mão de obra 

local, gerando oportunidades 
de trabalho e renda. 

Setor Público Tecnologia  X   X    X           

Os servidores públicos 
responsáveis pela fiscalizacão 
do aterro sanitario – CTDR 

assimilarão novas tecnologias 
para a destinação 

ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos. 

SUB-TOTAL   2   2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido. 

  



 

 
363 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS EXISTENTES  X  MEIO: FÍSICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 

Relevo  X   X    X           

Será promovida a 
recuperação das áreas 

atualmente degradadas por 
resíduos em Guarabira, 

recompondo-se a superfície 
do terreno. 

Proteção do solo  X   X    X           

As ações de recuperação das 
áreas degradadas, incluindo a 

revegetação das mesmas, 
resultará na proteção do solo 

contra a erosão. 

SUB-TOTAL   2   2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
364 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS EXISTENTES  X  MEIO: BIÓTICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora 
Recuperação de 

habitat e diversidade 
 X   X    X           

Será promovida a 
recuperação das áreas 

atualmente degradadas, com 
o recomposição vegetal das 

mesmas. 

Fauna 
Recuperação de 

habitat e diversidade 
 X   X    X           

As ações de recuperação das 
áreas degradadas, incluindo a 

recomposição vegetal das 
mesmas, resultará em impactos 

positivos na fauna. 

SUB-TOTAL   2   2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
365 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EXISTENTES  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda  X   X    X           

Nas atividades de execução 
do aterro sanitario - CTDR 
será utlizada mão de obra 

local, gerando oportunidades 
de trabalho e renda. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
  



 

 
366 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: PRESERVAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL   X  MEIO:  BIÓTICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora 
Recuperação de 

habitat e diversidade 
  X   X   X           

A preservação da área de 
reserva legal (22%) resultará 

em extensa área com 
vegetação nativa. 

Fauna 

Recuperação de 
habitat e diversidade 

  X   X   X           
A fauna presente na área de 

reserva legal a ser preservada 
será protegida. 

Recuperação de 
habitat e diversidade 

  X   X   X           
A fauna presente nos recursos 
hídricos do entorno das áreas 

preservadas será protegida. 

SUB-TOTAL    3   3   3            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
367 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: PRESERVAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL  X  MEIO:  FÍSICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 
Relevo   X   X   X           

Nas áreas preservadas será 
mantido o relevo natural do 

terreno, protegendo-se o solo 
contra a erosão. 

Proteção do solo   X   X   X           

Meio Aquático 

Recursos hídricos   X   X   X           
Os recursos hídricos do 

entorno das áreas preservadas 
serão protegidos. 

Drenagem   X   X   X           
A drenagem das águas 

superficias será preservada. 

Qualidade das águas   X   X   X           

A área de reserva legal 
preservada terá a qualidade 

das águas superficiais e 
subterrâneas protegida. 

Meio Atmosférico Micro-clima   X   X   X           
As condições do microclima 

serão mantidas nas áreas 
preservadas. 

SUB-TOTAL    6   6   6            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 



 

 
368 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: COLETA E TRATAMENTO DO LIXIVIADO  X  MEIO:  FÍSICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Aquático 

Águas superficiais   X   X   X           

O sistema de coleta e 
tratamento do lixiviado 
garantirá a proteção da 

qualidade das águas 
superficiais e subterrâneas 

onde será utilizado um sistema 
sem lançamentos de efluente. 

(Aterro seco) 

Águas subterrâneas   X   X   X           

SUB-TOTAL    2   2   2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
  



 

 
369 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: COLETA E TRATAMENTO DO LIXIVIADO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População 
Trabalho e renda 

Saúde 
Qualidade de Vida 

X 
 
 

 
 
X 
X 

X 
 
 

 
 
X 
X 

  
X 
X 
X 

          

Nos serviços de coleta, 
bombeamento e tratamento 
do lixiviado e percolado será 

aproveitada mão de obra 
local.  

Setor Público Tecnologia   
X 
 

 
 

 X   X           

Os servidores públicos 
responsáveis pela fiscalização 
do sistema assimilarão novas 
tecnologias de tratamento de 

chorume, aplicadas ao 
lixiviado de aterros 

sanitários. 

SUB-TOTAL  1  3 1  3   4            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
370 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DRENAGEM DOS GASES  X  MEIO:  FÍSICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Atmosférico 

Drenagem dos gases   X   X   X           

O sistema de drenagem de 
gases a ser implantado 

permitirá a coleta do mesmo e 
lançamento para a atmosfera, 
com processo de queima e ou 
geração de energia, reduzindo 

os risco de incêndios e de 
explosões. 

Efeito estufa   X   X   X           

A recuperação dos gases 
evitará o lançamento para a 

atmosfera de gases que 
contribuem para o efeito 

estufa – metano e gás 
carbônico (21 vezes a 

redução) . 

SUB-TOTAL    2   2   2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
371 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DRENAGEM DOS GASES   X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Tecnologia   X   X   X           

Os servidores públicos 
responsáveis por esses 

sistemas assimilarão novas 
tecnologias de drenagem e 

tratamento de gases, visando 
ao seu aproveitamento 

futuro. 

Economia 
Aproveitamento dos 

gases 
  X   X   X           

Ficam criadas as condições 
necessárias para o 

aproveitamento futuro dos 
gases, que gerará renda para 

o município (créditos 
carbono). 

SUB-TOTAL    2   2   2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
372 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DO LIXÃO DE GUARABIRA  X  MEIO:  FÍSICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 

Relevo  X   X    X           

Será feita a conformação do solo 
após a desativação do atual Lixão de 
Guarabira, mediante um projeto de 

recuperação ambiental, 
devidamente licenciado. 

Proteção do solo   X   X   X           

Com a recuperação da área por 
técnicas e tecnologias e por meio da 

vegetação, o solo ficará protegido 
contra a erosão. 

Meio aquático 

Águas superficiais   X   X   X           
O Fechamento do atual Lixão 

incluirá a coleta e tratamento do 
lixiviado, reduzindo-se a poluição 

das águas superficiais e 
subterrâneas. 

Águas subterrâneas   X   X   X           

Meio atmosférico Gases   X   X   X           
Serão instalados drenos para 

captação e drenagem dos gases, 
lançando-os na atmosfera. 
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Efeito estufa   X   X   X           

A recuperação dos gases evitará o 
lançamento para a atmosfera de 

gases que contribuem para o efeito 
estufa – metano e gás carbônico, 

com redução de 21 vezes. 

SUB-TOTAL   1 5  1 5   6            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
  



 

 
374 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DO LIXÃO DE GUARABIRA  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Exposição antrópica   X  X    X           

Deverá ser procedido a 
recomposição florestal da 

área do antigo Lixão, usando-
se vegetação nativa. 

Fauna 
Caça, fuga, 

afugentamento e 
qualidade 

  X  X    X           
A revegatação da área 

contribuirá para o retorno da 
fauna ao local. 

SUB-TOTAL    2  2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
  



 

 
375 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DO LIXÃO DE GUARABIRA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Usos do Solo 

Paisagismo   X   X   X           
A desativação e o fechamento da 

área do lixão resultará na melhoria 
da paisagem do local. 

Lazer   X   X   X           
A área desativada e fechada servirá 

para diversos usos: recreação; 
paisagismo; práticas de esportes, etc. 

Sócio-economia 

Saúde   X   X   X           

Com a desativação e recuperação 
ambiental do lixão, serão melhoradas 
as condições sanitárias do local, com 
benefícios para os operários e para a 

população do entorno. 
Comunidades de Encruzilhada e 

Contendas, Duas Estradas e Serrinha 

Qualidade de vida   X   X   X           

Aproveitamento dos 
gases 

  X   X   X           

Ficam criadas as condições para o 
aproveitamento econômico dos 

gases do Lixão (créditos carbono), 
num futuro, mediante avaços 

tecnológicos . 



 

 
376 

SUB-TOTAL    5   5   5            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
377 

MATRIZ DE IMPACTOS - ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 
 

IMP 

IND 

MAGN 
IMPOR

T 
DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-
economia 

Trabalho e renda   X   X   X           
Outros serviços serão implantados, 
paralelamente à execução do aterro 
sanitario - CTDR, tais como, coleta 

seletiva, reciclagem de resíduos, 
compostagem, aproveitamento de 
resíduos da construção civil. Com 

isso, serão criadas condições para a 
geração de trabalho e renda e 

melhoria da saúde e qualidade de 
vida da população. Serão 
implementados sistemas 

organizacionais, tipo cooperativas, 
associações e similares. 

Saúde   X   X   X           

Qualidade de vida   X   X   X           

Organização social   X   X   X           

Setor Público Tecnologia   X   X   X           

O setor público passará a contar 
com novos sistemas de 

aproveitamento de resíduos, 
incrementando o desenvolvimento 

de tecnologias atuais. 
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SUB-TOTAL    5   5   5            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido. 

  



 

 
379 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO DO BIOMA CAATINGA EM DECORRÊNCIA DOS LEVANTAMENTOS E ESTUDOS 

AMBIENTAIS PARA O EIA/RIMA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia   X  X    X           

Com a realização dos estudos 
do meio antrópico, nas 

comunidades da AID e AII, 
gera-se novos dados 

científicos que poderão ser 
usados para gerar novos 

conhecimentos e pesquisas. 

SUB-TOTAL    1  1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
380 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO DO BIOMA CAATINGA EM DECORRÊNCIA DOS LEVANTAMENTOS E ESTUDOS 

AMBIENTAIS PARA O EIA/RIMA  X  MEIO:  BIÓTICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Habitat e diversidade   X  X    X           

Com a realização dos estudos 
do meio antrópico, nas 

comunidades da AID e AII, 
gera-se novos dados 

científicos que poderão ser 
usados para gerar novos 

conhecimentos e pesquisas. 

Fauna Habitat e diversidade   X  X    X           

SUB-TOTAL    2  2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
381 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO DO BIOMA CAATINGA EM DECORRÊNCIA DOS LEVANTAMENTOS E ESTUDOS 

AMBIENTAIS PARA O EIA/RIMA  X  MEIO:  FÍSICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio terrestre 

Solo   X  X    X           

Com a realização dos estudos 
do meio antrópico, nas 

comunidades da AID e AII, 
gera-se novos dados 

científicos que poderão ser 
usados para gerar novos 

conhecimentos e pesquisas. 

Relevo   X  X    X           

SUB-TOTAL    2  2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
382 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia   X  X    X           

Com a instalação de sistema 
de captação de gases e com 

geração de energia, a 
comunidade pode utilizar-se 
de energia limpa, no caso do 

excesso gerado no CTDR. 

SUB-TOTAL    1  1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

 



 

 
383 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: QUEIMA DE BIOGÁS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia   X  X    X           

Com a instalação de sistema 
de captação de gás e com a 

queima do biogás, a 
comunidade pode utilizar-se 
de melhor qualidade do ar, 

pela redução de CH4 emitida 
à atmosfera em 21 vezes, 

através do conhecimento de 
novas tecnologias de 
tratamento de gases. 

SUB-TOTAL    1  1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
384 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: AUMENTO DA DEMANDA POR EQUIPAMENTOS NA ZONA RURAL E COMUNITÁRIA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Tecnologia  X   X    X           

Com a instalação do CTDR 
será utilizado novos 

equipamentos para operação 
no empreendimento, 

supridos pela comunidade 
local. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
 



 

 
385 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: MELHORIA DA LOGÍSTICA DA GESTÃO DE RSU E RCC  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Tecnologia   X  X    X           

Com a implantação do CTDR 
e das unidades de tratamento 

de RCC e da logística para 
transporte de RSU, a 

comunidade será beneficiada 
pela redução de impactos à 

saude. 

SUB-TOTAL    1  1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
  



 

 
386 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO 

AÇÃO: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e Renda  X    X   X           

Com a instalação das 
unidades componentes do 
CTDR, será gerado novos 

empregos e uma geração de 
renda aos moradores das 

comunidades próximas ao 
CTDR. 

SUB-TOTAL   1    1   1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

 

  



 

 
387 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO 

AÇÃO: GERAÇÃO DE TRIBUTOS DIRETOS E INDIRETOS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-economia Setor Público  X   X    X           

Com  a instalação do CTDR 
será gerado recursos 

financeiros para o município 
mediante os tributos diretos e 

indiretos envolvidos no 
processo de instalação e 

operação. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
388 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE:  OPERAÇÃO 

AÇÃO: AUMENTO DE CAPACIDADE DE DESTINAR ADEQUADAMENTE O RSU E RCC  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia  X   X    X           

Com a instalação e operação 
do CTDR serão utilizadas 

novas tecnologias para 
destinar adequadamente os 
resíduos a serem tratados e 

destinados de forma 
ambientalmente adequadas.  

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
389 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO 

AÇÃO: DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA PELA EXECUÇÃO DE OBRAS E CONTRATAÇÃO PESSOAS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-economia Trabalho e Renda  X   X    X           

Com a instalação do CTDR a 
economia local será 

dinamizada pela contratação 
de pessoas das comunidades 

locais. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 
390 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO 

AÇÃO: APROXIMAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E OUTROS GRUPOS CIENTÍFICOS GERANDO MULTIPLICADORES      X  MEIO:  

ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia  X   X    X           

Com a instalação do CTDR 
serão geradas possibilidades 
de parcerias com instituições 

de pesquisas e com 
instituições de ensino para 

educação ambiental. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE:  OPERAÇÃO 

AÇÃO: ALTERNATIVA DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE EFETIVA E ADEQUADA PARA OS MUNICÍPIOS DO CONSIRES E REGIÃO  

X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia  X    X   X           

Com a implantação do CTDR 
será ofertado aos 25 

municípios integrantes do 
CONSIRES a destinação 

final, ambientalmente 
adequada, de seus resíduos 

em atendimento a Lei 12.305 
de 2010 e Lei 11.445 de 2007, 

atendendo ainda a Lei 
11.1107 de 2005.  

SUB-TOTAL   1    1   1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido  
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO 

AÇÃO: EFEITO MOTIVADOR PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CONSÓRCIOS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Trabalho e Renda  X   X    X           

A instalação do CTDR em 
cumprimento das exigências 

legais, traz grande efeito 
motivador a outros 

municípios do Estado à 
participarem de consórcio 

público intermunicipal. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DOS LIXÕES DO CONSIRES  X  MEIO: BIÓTICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Exposição antrópica   X  X    X           
A instalação do CTDR traz o 
fechamento dos lixões dos 25 

municípios integrantes do 
CONSIRES, melhorando as 
condições do meio biótico e 
ambientais dos municípios. 

Fauna 
Caça, fuga, 

afugentamento e 
qualidade 

  X  X    X           

SUB-TOTAL    2  2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DOS LIXÕES DO CONSIRES  X  MEIO: FÍSICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio terrestre 

Relevo  X   X    X           

A instalação do CTDR, traz a 
melhoria dos aspectos do 
meio físico, tais como a 

reconformação do relevo da 
área afetada. 

Proteção do solo   X   X   X           

A instalação do CTDR, traz a 
melhoria dos aspectos do 

meio físico, como a proteção 
do solo e controle da erosão. 

Meio Aquático 

Águas Superficiais   X   X   X           

A instalação do CTDR, traz a 
melhoria dos aspectos do 

meio físico, como a melhoria 
do escoamento superfical da 

área. 

Águas Subterrâneas   X   X   X           

A instalação do CTDR, traz a 
melhoria dos aspectos do 

meio físico, como o controle 
das águas subterrâneas. 
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Meio 
Atmosférico 

Gases   X   X   X           

A instalação do CTDR, traz a 
melhoria dos aspectos do 

meio físico, como o controle 
de emissão de gases, 

melhorando a qualidade do 
ar local. 

Efeito Estufa   X   X   X           

A instalação do CTDR, traz a 
melhoria dos aspectos do 

meio físico, como a 
diminuição dos gases de 
efeito estufa, mediante a 
queima ou a geração de 

energia. 

SUB-TOTAL   1 5  1 5   6            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO  X  MEIO: BIÓTICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora 
Recuperação de 

habitat e diversidade 
  X  X    X           

Com a instalação do CTDR e 
seu projeto paisagístico, os 
componentes da flora serão 

dinamizados. 

Fauna 
Recuperação de 

habitat e diversidade 
  X  X    X           

Com a instalação do CTDR e 
seu projeto paisagístico, os 

componentes de fauna  serão 
dinamizados. 

SUB-TOTAL    2  2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: AUMENTO DA SEGURANÇA AEROPORTUARIA NA ASA, EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO (PCA-33, 2018)  X  MEIO: BIÓTICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Fauna 
Caça, fuga, 

afugentamento e 
qualidade. 

  X  X    X           

Com a instalação e operação 
do CTDR dentro do 

Normativo Legal, a melhoria 
das condições de proteção 
aviaria será potencializada. 

SUB-TOTAL    1  1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: ALTERAÇÃO DA PAISAGEM  X  MEIO: FÍSICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre Relevo            X   X   X  

Com a instalação e operação 
do CTDR, a paisagem será 
naturalmente alterada. Mas 

será implantada projeto 
paisagístico na area. 

SUB-TOTAL             1   1   1   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: ALTERAÇÃO DOS PADRÕES DE QUALIDADE  X  MEIO: FÍSICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre Erosão do Solo            X   X   X  

Com a instalação do CTDR 
será gerado impactos pela 
possibilidade de erosão do 
solo e alteração do meio 

físico. 

Meio Aquático 
Águas superficiais e 

subterrâneas 
           X   X   X  

Com a instalação do CTDR 
será gerado impactos pela 

possibilidade de 
contaminação do solo e 

alteração das águas 
superficiais e subterrâneas.  

Meio 
Atmosférico 

Gases            X   X   X  

Com a instalação do CTDR 
será gerado impactos pela 

possibilidade de emissão de 
gases e alteração do meio 

físico. 

SUB-TOTAL             3   3   3   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: AUMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES  X  MEIO: FÍSICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre Relevo            X   X   X  

Com a instalação do CTDR 
será gerado alterações no 
meio terrestre, quanto ao 

componente relevo. 

Meio 
Atmosférico 

Ruídos            X   X   X  

Com a instalação do CTDR 
ser gerado ruídos com 

alterações do meio 
atmosférico. 

SUB-TOTAL             3   3   3   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: EMISSÃO DE ODORES  X  MEIO: FÍSICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio 
Atmosférico 

Gases            X   X   X  

Com a instalação do CTDR e 
no processo de operação será 
emitido gases no processo de 
decomposição dos resíduos 

nas células de RSU. 

SUB-TOTAL             3   3   3   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DO CONSIRES  X  MEIO: ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Sistema viário            X   X   X  

Com a instalação do CTDR e 
do sistema viário externo 

(municípios transportando 
resíduos ao CTDR) será 
gerado impactos com o 

transporte de resíduos até o 
CTDR. 

SUB-TOTAL             3   3   3   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 
 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 
 

AÇÃO: CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL  X  MEIO: ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Tecnologia   X   X   X           

Identificar o Patrimônio 
cultural das áreas de 

influência que poderia ser 
impactado pela implantação 

do Aterro Sanitário, 
contribuindo para um 

significativo aumento no 
número de dados científicos a 

cerca das manifestações da 
Cultura Material e Imaterial 

SUB-TOTAL    1   1   1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 
 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 
 

AÇÃO: USO FUTURO DA ÁREA  X  MEIO: ANTRÓPICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-Economia 
Qualidade de Vida   X   X   X           Possibilidade de induzir usos 

na área, não compatíveis com 
a condição de aterro 

sanitário. 

Organização Social   X   X   X           

Setor Público Tecnologia   X   X   X           

SUB-TOTAL    3   3   3            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE GUARABIRA - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM  X  MEIO: FÍSICO 
 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio terrestre Relevo          X   X   X    

Com a instalação do CTDR e 
execução das obras será 

gerado alterações no meio 
físico com obras de 

terraplenagem. Foi concebido 
no CTDR um platô 

sustentável, que gera o menor 
impacto possível. 

SUB-TOTAL           1   1   1     

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO  
 
Foram identificados 150 impactos resultantes do empreendimento, assim distribuídos: 

• 88 (58,67 %) impactos considerados como positivos. 
• 61 (40,67 %) impactos admitidos como negativos. 
• 1 (0,6 %) impacto classificado como indefinido.  

 
Ressalte-se que, dos impactos considerados positivos, 60 (68,18 % do total) foram admitidos como de 

grande intensidade, enquanto que 20 (32,78 %) impactos negativos foram classificados como de grande 
intensidade. 

A Tabela 17  apresenta os impactos do empreendimento, por tipo e considerando a magnitude, a 
importância e a duração: 

 
Tabela 17 - Impactos do empreendimento, por tipo, magnitude, importância e duração 

TIPO DE IMPACTO TOTAL MAGNITUDE IMPORTÂNCIA DURAÇÃO 

P M G 1 2 3 4 5 6 

Positivo 88 5 23 60 4 38 46 5 2 81 

Negativo 61 22 19 20 14 27 20 6 15 40 

Indefinido 1 - - - - - - - - - 

TOTAL 150 27 42 80 18 65 66 11 17 121 

Fonte: Ecosam, 2018 
 
Quanto ao meio afetado, a Tabela 18 indica o número de impactos positivos e negativos em cada 

ambiente. 
Observa-se que o maior número de impactos positivos (48) concentra-se no meio antrópico, seguido 

pelos impactos positivos no meio físico (26). Quanto aos impactos negativos, a maioria (41) ocorrerá no meio 
físico, seguida do meio biótico (13). 

Esses resultados são esperados em empreendimentos deste tipo. A implantação de um aterro sanitário 
resulta em muitos benefícios relacionados às condições sociais, sanitárias e de saúde da comunidade. Por outro 
lado, na sua execução ocorrem impactos negativos no meio físico e biótico, os quais devem ser minimizados 
por meio da adoção de medidas mitigadoras. 

 
Tabela 18 - Tipo de impacto por meio afetado 

TIPO DE IMPACTO 
MEIO AFETADO 

TOTAL 
ANTRÓPICO BIÓTICO FÍSICO 

Positivo 48 14 26 88 

Negativo 7 13 41 61 

Indefinido 1 - - 1 

TOTAL 56 27 67 150 

Fonte: Ecosam, 2018 
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Figura 426 - Porcentagem do meio antrópico nos impactos 

 
Fonte: Ecosam, 2018 

 

 
Figura 427 - Impactos no meio antrópico 

 
Fonte: Ecosam, 2018 

 

56 (37,34%)

150 (100%)

PORCENTAGEM DO MEIO ANTRÓPICO 
NOS IMPACTOS 

MEIO ANTROPICO TOTAL
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Figura 428 - Porcentagem do meio biótico nos impactos 

 
Fonte: Ecosam, 2018 

 
Figura 429 - Impactos no meio biótico 

 
Fonte: Ecosam, 2018 

 

27 (18%)

150 (100%)

PORCENTAGEM DO MEIO BIÓTICO 
NOS IMPACTOS 

MEIO BIÓTICO TOTAL
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Figura 430 - Porcentagem do meio físico nos impactos 

 
Fonte: Ecosam, 2018 

 

Figura 431 - Impactos no meio físico 

 
Fonte: Ecosam, 2018 

 
 A Tabela 19 contém informações  sobre o número e tipo de impacto, para cada ação do 
empreendimento. Observa-se que a ações que causarão maior número de impactos relacionam-se com  a 
supressão de vegetação, preparação das células, retirada de material de cobertura, implantação do sistema 
viário interno e atividades de execução do aterro. A maior parte dos impactos negativos decorre da 
recuperação das áreas degradadas, da preservação da área de reserva legal, da desativação do atual lixão, do 
tratamento do lixividado, do futuro aproveitamento dos gases e da implantação das atividades 
complementares de limpeza urbana. 
 Os impactos previstos para as diversas fase do empreendimento estão indicados na Tabela 29. Maior 
número de impactos negativos ocorrerá nas fases de implantação e opera do aterro, enquanto a grande maioria 
dos impactos decorrem das ações de preservação e de controle ambiental. 

 
 

67 (44,66%)

150 (100%)

PORCENTAGEM DO MEIO FÍSICO NOS 
IMPACTOS 

MEIO FÍSICO TOTAL
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Tabela 19 - Impactos de cada ação do empreendimento 

AÇÕES DO EMPREENDIMENTO 
NÚMEROS DE IMPACTOS 

POSITIVO NEGATIVO INDEFINIDO TOTAL 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 1 4 1 6 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 2 1 0 3 

AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO DO BIOMA CAATINGA EM 

DECORRÊNCIA DOS LEVANTAMENTOS E 
ESTUDOS AMBIENTAIS PARA O EIA/RIMA 

5 0 0 5 

INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS 0 1 0 1 

MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO INTERNO 1 4 0 5 

MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO 
EXTERNO 

1 5 0 6 

RETIRADA DA VEGETAÇÃO DAS ÁREAS 
DAS CÉLULAS 

3 0 0 3 

PREPARAÇÃO DAS CÉLULAS 2 7 0 9 

EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA 
COBERTURA DOS RESÍDUOS 

1 7 0 8 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO 1 9 0 10 

TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 1 4 0 5 

EXECUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 0 1 0 1 

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2 7 0 9 

QUEIMA DE BIOGÁS 1 0 0 1 

AUMENTO DA DEMANDA POR 
EQUIPAMENTOS E R.E.S URBANA 

COMUNITÁRIA 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

MELHORIA DA LOGÍSTICA DA GESTÃO DE 
RSU E RCC 

    

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1 0 0 1 

GERAÇÃO DE TRIBUTOS DIRETOS E 
INDIRETOS 

1 0 0 1 

AUMENTO DE CAPACIDADE DE 
DESTINAR ADEQUADAMENTE O RSU E 

RCC 
1 0 0 1 

DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA PELA 
EXECUÇÃO DE OBRAS E CONTRATAÇÃO 

PESSOAS 
1 0 0 1 

APROXIMAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO E OUTROS GRUPOS CIENTÍFICOS 

GERANDO MULTIPLICADORES 
1 0 0 1 

EFEITO MOTIVADOR PARA 
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CONSÓRCIOS 

1 0 0 1 

EXPECTATIVA DA POPULAÇÃO QUANTO 
À IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

0 1 0 1 
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RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
EXISTENTES 

5 0 0 5 

COLETA E TRANSPORTE DO LIXIVIADO 6 0 0 6 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
DOS MUNICÍPIOS DO CONSIRES 

1 0 0 1 

DRENAGEM DOS GASES 4 0 0 4 

DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DO 
LIXÃO DE GUARABIRA 

13 0 0 13 

DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DOS 
LIXÕES DO CONSIRES 

2 0 0 2 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE 
LIMPEZA 

5 0 0 5 

RISCO Á SAÚDE PÚBLICA DEVIDO A 
PRESENÇA DE VETORES 

0 1 0 1 

PRESERVAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA 
LEGAL 

6 0 0 6 

DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DO 
LIXÃO DO CONSIRES 

10 0 0 10 

IMPLANTAÇÃO DE PROJETO 
PAISAGÍSTICO AO LONGO DO 

EMPREENDIMENTO 
2 0 0 2 

AUMENTO DA SEGURANÇA 
AEROPORTUAIS NA ASA, EM 

ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO (PCA-33, 
2018) 

1 0 0 1 

ALTERAÇÃO DA PAISAGEM 0 1 0 1 

ALTERAÇÃO DOS PADRÕES DE 
QUALIDADE 

0 3 0 3 

AUMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDOS E 
VIBRAÇÕES 

0 2 0 2 

EMISSÃO DE ODORES 0 1 0 1 

CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
PATRIMONIAL 

1 0 0 1 

USO FUTURO DA ÁREA 3 0 0 3 

ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM 0 1 0 1 

TOTAL:              43 89 60 1 150 

Fonte: Ecosam, 2018 
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Figura 432 - Impactos ambientais por meio 

 
Fonte: Ecosam, 2018 

 
Figura 433 - Impactos ambientais por tipo 

 
Fonte: Ecosam, 2018 

 
 A Tabela 20 mostra os impactos de cada ação do empreendimento. 

 
Tabela 20 - Impactos ambientais nas diferentes fases do empreendimento 

TIPO DE IMPACTO 
NÚMERO DE IMPACTOS 

TOTAL 
POSITIVO NEGATIVO INDEFINIDO 

PLANEJAMENTO/ 
PROJETO 

8 6 1 15 

IMPLANTAÇÃO 10 38 - 48 

OPERAÇÃO 6 9 - 15 

56 (37,34%)

27 (18%)

67 (44,66%)

IMPACTOS AMBIENTAIS (POR MEIO)

MEIO ANTROPICO MEIO BIÓTICO MEIO FÍSICO

88 (58,67%)
61 (40,67%)

1 (0,6%)

IMPACTOS AMBIENTAIS (POR TIPO)

IMP. POSITIVOS IMP. NEGATIVOS IMP. INDEFINIDOS
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IMPLANTAÇÃO/          
OPERAÇÃO 

7 1 - 8 

CONTROLE 
AMBIENTAL 

56 8 - 64 

TOTAL 83 61 1 150 

Fonte: Ecosam, 2018 
 

Figura 434 - Impactos ambientais nas diferentes fases do empreendimento 

 
Fonte: Ecosam, 2018 

 

15 (10%)

48 (32%)

8 (5%)15 (10%)

64 (43%)

IMPACTOS AMBIENTAIS NAS DIFERENTES FASES 
DO EMPREENDIMENTO

PLANEJAMENTO/PROJETO IMPLANTAÇÃO IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO OPERAÇÃO CONTROLE AMBIENTAL
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 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 A seguir, são apresentadas algumas considerações sobre os principais impactos que poderão 
resultar do CTDR - Aterro Sanitário de Guarabira. 
 Os principais impactos negativos são: 
 

(a) Supressão vegetal da área, para execução das células do aterro e implantação dos equipamentos de 

apoio (balança, administração, canteiro de obras). Com a supressão, será afetada a flora do local e a 

fauna presente na mesma. O descobrimento do solo contribuirá para o aumento do processo de erosão 

do solo, resultando no arraste do mesmo para as partes mais baixas, podendo causar o assoreamento 

dos recursos hídricos existentes na área. 

 

(b) Movimentos de terra (escavações e aterros) durante a preparação das valas para recebimento dos 

resíduos e na retirada de material para cobertura dos mesmos. Essas atividades resultarão, além da 

supressão, no incremento da erosão do solo e o conseqüente assoreamento dos recursos hídricos, bem 

como na alteração da drenagem natural das águas do escoamento superficial.  

 
 

(c) Alteração da paisagem. A paisagem natural da área será substituída pelos resíduos compactados e 

cobertos, formando uma elevação no terreno, mudando o aspecto do local. Esse impacto pode ser 

minimizado por meio de medidas de recuperação da área, após a sua utilização, incluindo um 

tratamento paisagístico do local. 

 

(d)  Implantação do sistema viário interno. Na execução das vias internas de acesso e de 

circulação na área do aterro ocorrerão impactos ambientais, tais como: supressão; danos à fauna; 

impermeabilização e erosão do solo e alterações no escoamento natural das águas. 

 

(e)  Produção de lixiviado. As águas da precipitação pluviométrica que atravessarão o aterro, somado 

ao chorume resultante da decomposição dos resíduos comporão o lixiviado, o qual, se não bem 

controlado, poderá resultar na poluição dos mananciais superficiais e subterrâneos. As medidas 

previstas para controle do lixiviado – impermeabilização do fundo do aterro, coleta e tratamento, 

afastamento dos cursos de água e do lençol freático e ter uma aterro seco -, contribuirão para minimizar 

ou evitar esse impacto. 

 

(f) Produção de gases. A decomposição dos resíduos resultará na geração de gases, principalmente 

metano e dióxido de carbono, os quais serão drenados e lançados na atmosfera, contribuindo para o 

aquecimento global. O aproveitamento futuro desses gases, dentro de uma programa de crédito 

carbono, resultará em benefícios para o empreendimento. 
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 Quanto aos impactos positivos, destacam-se: 

 

a) Recuperação das áreas degradadas existentes. A ação antrópica já realizou supressão e retiradas de 

materiais (areia) no local onde será implantado o empreendimento, ocasionando a degradação de 

algumas áreas, como comentado anteriormente. É prevista a recuperação dessas áreas, na parte que 

não será ocupada pelo aterro, devendo as mesmas passarem a integrar a reserva legal. Com a 

recuperação, será recomposta a flora, com impactos benéficos na fauna, no solo e nos recursos hídricos. 

 

b) Implantação da área de reserva legal. Uma extensa área adjacente ao local do novo aterro sanitário 

será preservada como reserva legal – atual área de reserva legal do ASG, passando a integrar o 

patrimônio público. Isso resultará em muitos benefícios à flora e fauna, ao solo e aos recursos hídricos 

situados na área. 

 

c) Desativação e fechamento do Lixão atual de Guarabira e dos outros municipios do CONSIRES. O 

fechamento do atual lixão, deverá ser implementado pelo Poder Público Municipal, significará muitos 

benefícios do ponto de vista social, sanitário e cultural. A área deverá ser recuperada incluindo: coleta 

e tratamento do lixiviado; drenagem dos gases; cobertura do material exposto; recomposição 

paisagística; projeto para utilização futura da área; e outras ações de controle. Com a desativação e o 

seu fechamento, serão minimizados ou evitados os problemas existentes atualmente: aspecto estético 

desagradável; proliferação de insetos e roedores; problemas sanitários para os operadores e residentes 

na vizinhança, entre outros. Por estes motivos deve ser considerado como benefício. 

 

d) Execução do novo aterro sanitário. O aterro sanitário proposto deverá incorporar tecnologia 

adequada para a destinação dos resíduos sólidos, incluindo a compactação e recobrimento do lixo, a 

coleta e tratamento do lixiviado, a drenagem dos gases, entre outras medidas. Os técnicos municipais 

serão capacitados em novas tecnologias de manuseio de resíduos sólidos, melhorando o padrão dos 

serviços prestados pela municipalidade. 

 

e) Futuro aproveitamento dos gases. Há previsão de implantação futura de um sistema de 

aproveitamento dos gases drenados do aterro. Com isso, será minimizada a emissão de gases 

contribuidores do efeito estufa (metano e dióxido de carbono). O município poderá ser beneficiado 

por um programa de crédito carbono, envolvendo o aproveitamento dos gases gerados no aterro 

sanitário. 

 

f) Implantação de atividades complementares de limpeza. Além da execução do aterro sanitário, 

deverão ser executadas outras atividades, compreendendo: coleta seletiva, reciclagem de resíduos, 
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compostagem, aproveitamento de resíduos da construção civil, e outras. Essas atividades resultarão em 

benefícios sociais, sanitários e econômicos para a comunidade em geral. 

 

g) Evita a proliferação de doenças tendo em vista que os resíduos serão dispostos de forma adequada, 

evitando assim a atração dos micro e macro vetores, que são responsáveis pela transmissão de inúmeras 

doenças como dengue, leptospirose, diarréias, febres tifóides e paratifóides, entre outras. 

 

h) Evita a poluiçao do ar, da água e do solo, pois os resíduos são dispostos de forma adequadas, com 

todas as medidas de segurança para evitar esse tipo de poluição. 

 

i) Evita a poluição visual e estética, pois como os resíduos são cobertos diariamente os resíduos não 

ficam expostos. 

 

 SÍNTESE CONCLUSIVA  

 

 Avaliando os impactos positivos e negativos para a implantação da CTDR de Guarabira pode-
se concluir que: 
 Na área de implantação do aterro sanitário já degradada e em área consolidada, no projeto 
executivo está previsto a recuperação de áreas, através de reposicao florestal com vegetação nativa, 
onde não for utilizada pelo aterro sanitário. 
 Haverá implantação de uma reserva legal em uma área propria do empreendimento, adjacente 
ao aterro, com percentual superior ao solicitado pela Lei, (22%) que, provavelmente, trará benefícios 
tanto às espécies nativas quanto à preservação do solo. 
 Com a implantação do aterro sanitário – CTDR – Guarabira, consequentemente, haverá a 
desativação e o fechamento gradual do atual Lixão, onde dezenas de pessoas trabalham de forma 
indireta sobrevivendo dos materiais reciclados e comercializados aos deposeiros locais, em condições 
subhumanas serão realocados conforme PMGIRS. 
 Com a implantação do CTDR evitará a poluição dos recursos hídricos, do solo e do ar, assim 
como evitará a proliferação de vetores, que são responsáveis pela transmissão de várias doenças como 
diarréias, dengue, febre tifóide, leptospirose, entre outras. 
 Com a implantação do CTDR deverá ser implantados programas de coleta seletiva municipal, 
sistema de tratamento de resíduos orgânicos por compostagem, aproveitamento dos resíduos da 
construção civil, entre outros. Essas atividades promoverão benefícios sociais, sanitários e econômicos 
para a população Guarabirense em geral. 
 A implantação de um aterro sanitário sempre gera impactos, sejam positivos e negativos, 
entretanto, os impactos positivos superam os negativos, tendo em vista que quando os resíduos sólidos 
são dispostos de forma adequada gera uma série de benefícios como as citadas anteriormente. 
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 MATRIZ DE IMPACTOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DE 

IMPACTOS 

 
 A seguir relatamos sobre a matriz utilizada para avaliação dos impactos ambientais. 
 

 Matriz de Mota & Aquino  

 
Na avaliação de impactos ambientais do projeto do CTDR de Guarabira - aterro sanitário de 

Guarabira foi utilizada a Matriz de Mota & Aquino, conforme referência: 

 
MOTA, S., AQUINO, M. D. Proposta de uma Matriz para Avaliação de Impactos Ambientais. In: VI 

Simpósio Ítalo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2002, Vitória, ES.  Anais. Rio de Janeiro: ABES, 

2002. 

 

 A Referida Matriz já foi utilizada em Estudos de Impactos Ambientais desenvolvidos para 
empreendimentos examinados e aprovados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace), 
pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM) e pela Superintendencia de 
Administração do Meio Ambiente - (SUDEMA), podendo-se enumerar: 

• Centro Multifuncional de Eventos e Feiras de Fortaleza (aprovado pelo Ibama). 

• Projeto de Adequação e Aumento de Capacidade da Rodovia BR 222/CE (aprovado pela Semace e 

Ibama). 

• Projeto da Via  Intramunicipal Norte Sul, Eusébio, Ceará ((aprovado pela Semace).  

• Condomínio Espiritual Uirapuru – CEU (aprovado pela Semace). 

• Aterro Sanitário de Manaus – (aprovado pelo IPAAM) 

• Aterro Sanitário Metropolitano de Caucaia – CE (Aprovado e licenciado pela Semace) 

• Aterro Sanitário de Campina Grande-PB (Aprovado e licenciado pela SUDEMA) 

• Aterro Sanitário de Juazeiro do Norte - CE(Aprovado e licenciado pela Semace) 

• Aterro Sanitário de Sobral, (Aprovado e licenciado pela Semace), entre outros. 

 
 A Matriz de Mota & Aquino apresenta vantagens em relação à Matriz convencional de Leopold, 
podendo-se citar: 

1. Esta Matriz permite uma identificação mais detalhada dos impactos, possibilitando diversas 

associações dos mesmos com as etapas de implantação do empreendimento,  com as várias 

atividades a serem desenvolvidas, e com os meios afetados. 

 

2. A Matriz permite a obtenção de diversos resultados, tais como: 

• quantidades e percentuais dos diversos tipos de impacto - positivos, negativos e indefinidos; 

• impactos do empreendimento, por tipo, magnitude, importância e duração; 

• tipo de impacto por meio afetado;  

• impactos de cada ação do empreendimento;  
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• impactos ambientais nas diferentes fases do empreendimento; 

• totalização dos impactos, por cada tipo de atributo; 

• outras informações julgadas necessárias, em função do tipo e porte do empreendimento. 

 

3. Os impactos ambientais são associados a cada ação do empreendimento, podendo-se realizar um 

balanço das atividades que causarão mais impactos, para as quais deverá ser proposto maior número 

de medidas mitigadoras. 

 

4. Os impactos são associados, separadamente, aos meios físico, biótico e antrópico, podendo-se 

identificar em que meio, para cada atividade, os mesmos ocorrem, facilitando, também, a 

proposição de medidas mitigadoras. 

 

5. É feita uma descrição sucinta dos impactos na própria Matriz, associada à etapa do 

empreendimento, ao meio afetado e às características ambientais. Isso é complementado por uma 

descrição mais detalhada dos principais impactos do empreendimento. 

 

6. Cada quadro da Matriz contém sub-totais, possibilitando uma avaliação dos impactos para cada 

fase do empreendimento, para cada ação, e em relação cada meio afetado. 

 

7. Preenchimento da Matriz somente com a identificação e avaliação dos impactos que realmente 

poderão ocorrer, sem a apresentação de um considerável número de células vazias, como acontece 

na Matriz convencional. 

 

8. Fácil leitura e manuseio da Matriz. 

 

 A Matriz de Mota & Aquino utiliza, na avaliação, os atributos Tipo, Importância, Magnitude e 
Duração, os quais têm sido usados em Matrizes do tipo Leopold de vários estudos de impacto 
ambiental, em todo o Brasil. 

 

 A subjetividade no julgamento ou valoração dos impactos é uma característica de todos os 
métodos de avaliação de impactos, inclusive daqueles do tipo Matriz. À equipe responsável pelos EIAs 
/ RIMAs cabe reduzir ao máximo essa subjetividade e tecer considerações sobre os principais impactos 
de um empreendimento, de forma a possibilitar a proposição de medidas mitigadoras para os mesmos. 

 Quanto aos tipos de impacto, a Matriz de Mota & Aquino utiliza três: Positivo, Negativo e 

Indefinido. A classificação quanto aos tipos positivo e negativo é muito clara, significando 

consequências benéficas ou adversas do empreendimento, respectivamente. 

 Um impacto é considerado Indefinido quando não há uma definição clara do mesmo, 
dependendo da forma como o mesmo for considerado. No caso do Aterro de Guarabira, considerou-
se como Indefinido, o impacto resultante da “expectativa da população” com relação ao 
empreendimento. Parte da população considera que será prejudicada pelo mesmo, enquanto uma 
parcela pode achar que será beneficiada pela indenização (compra) de terrenos atualmente sem uso, 
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ou pela valorização de áreas mais afastadas do local do aterro, mas que serão beneficiadas por 
benfeitorias que resultarão do projeto, como, por exemplo, a melhoria das rodovias de acesso. 

 Quanto à Magnitude, exprime-se, em três níveis,  a grandeza do impacto, por meio de uma 

valoração gradual - pequena, média, grande, que se dá ao mesmo. Esta classificação apresenta, mais 
diretamente, a valoração dos impactos. Impactos negativos de grande magnitude, por exemplo, 
merecem maior atenção quando da proposição de medidas mitigadoras. 

 A Importância do impacto relaciona-se ao valor, signficância, que o mesmo tem, em relação 

às ações do empreendimento, tendo sido considerado em três níveis: não significativa, moderada, 

significativa. Possibilita, juntamente com a magnitude, a indicação dos impactos mais benéficos do 
empreendimento e os impactos adversos que merecem maior atenção em termos de adoção de medidas 
mitigadoras. 

 Quanto à Duração, a Matriz de Mota & Aquino utiliza a mesma classificação usada em outros 

tipos de Matriz (tipo Leopold), ou seja: curta, média, longa. Essa avaliação permite a identificação dos 
impactos em termos do tempo que o mesmo permanecerá, possibilitando, assim, a definição da 
extensão da adoção das medidas mitigadoras correspondentes. Por exemplo, o impacto que poderá ser 
causado pelo lixiviado do aterro tem longa duração e a medida de controle, tratamento do mesmo, 
deverá ser adotada enquanto o empreendimento estiver produzindo esse efluente. 
 Resumindo a abordagem sobre a Matriz de Mota & Aquino, pode-se concluir que: 
 

• Esta Matriz, como os demais métodos de avaliação de impactos, apresenta vantagens e 

desvantagens, sendo também subjetiva no julgamento. 

• Os atributos usados nesta Matriz são amplamente utilizados em outras matrizes utilizadas em EIA, 

como aquelas do tipo Leopold. 

• A Matriz utilizada apresenta vantagens em relação ao método tradicional tipo Matriz de Leopold, 

conforme destacado anteriormente. 

• Como aconteceu no EPIA do Aterro Sanitário de Manaus, no EIA do Aterro Sanitário 

Metropolitando de Caucaia e no EIA do Aterro Sanitário de Campina Grande, a avaliação usando 

matriz é complementada por considerações mais detalhadas sobre os principais impactos do 

empreendimento, fundamentando assim a nossa utilização neste empreendimento. Convem 

ressaltar que esta Matriz foi apresentada em reunião na Comissão de EIA-RIMA da SUDEMA, e 

aceita pelo orgão para este estudo. 

 

 AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

 
 A descrição dos impactos apresentada na própria matriz é uma inovação da Matriz de Mota & 
Aquino, uma vez que isso não ocorre nas matrizes do tipo Leopold. É apresentada, para cada impacto 
identificado, uma descrição sucinta, que procura destacar as consequências de cada atividade, sem 
maior aprofundamento, o que seria impossível no corpo da Matriz. 
 O EIA do CTDR - Aterro Sanitário de Guarabira contém um item com abordagem mais 
detalhada sobre os principais impactos do empreendimento e, principalmente, apresenta várias 
medidas mitigadoras a serem adotadas para evitar ou minimizar os impactos negativos. 
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 Ressalte-se que a área proposta para o Aterro Sanitário de Guarabira fica numa área que já 
sofreu degradação antrópica, estando, em sua quase totalidade, sem vegetação e se enquadrando numa 
area consolidada, conforme Legislação.  
 Não existem edificações (nem habitações) na área do aterro, significando que não haverá 
necessidade de remoção da população. 
 Como não existem edificações proximas, a área do empreendimento, serão mínimos os 
impactos como os incômodos à população por causa da emissão de poeiras, poluição do ar, ruídos, 
tráfego pesado, bem como os riscos de transmissão de doenças por insetos. 
 Nas avaliações de impactos, tem-se adotado como uma das fases dos empreendimentos a 
adoção de medidas de controle ambiental. Nas matrizes usadas em estudos de impacto ambiental, é 
comum considerar-se as seguintes fases: de planejamento; de implantação; de operação e de controle 
ambiental. 
 Nos métodos de avaliação tipo “Checklist” e Matriz é usual se identificar impactos positivos 
para as atividades da fase de “Controle Ambiental”, embora reconheça-se que sejam ações inerentes à 
boa operação de um empreendimento. Considera-se que essas ações resultarão em benefícios 
ambientais, que não existiriam caso não fossem adotadas. No caso do CTDR - aterro sanitário de 
Guarabira por exemplo, foram destacados os benefícios resultantes da implantação, manutenção, 
preservação de áreas (reserva legal), da proteção dos corpos de água,  da recuperação de áreas 
degradadas existentes, do aproveitamento dos gases, da desativação e recuperação dos “lixão”, do 
desenvolvimento de novas tecnologias, entre outros. 
 Na avaliação de impactos realizada não se considerou a alternativa de “não realização do 
empreendimento”, pelo fato, já demonstrado, de não ser possível continuar com a destinação atual no 
“lixão” de Guarabira e dos outros municípios que integram o CONSIRES e pela necessidade de se 
implantar um aterro sanitário em Guarabira, e, ainda, de acordo com o proposto no Plano Diretor de 
Resíduos Sólidos de Guarabira (Seção VII, Art.83, III) e de atendimento a Lei 1308 de 2015 e 
atendimento ao PMGIRS e PIGIRS. 
 As medidas mitigadoras foram propostas a partir da identificação dos impactos ambientais do 
empreendimento e procuraram abranger todas as ações necessárias para uma execução segura do 
CTDR - aterro sanitário, observando os requisitos técnicos para um empreendimento desse porte e 
buscando a proteção dos meios físico, biótico e antrópico possivelmente afetados pelo projeto. 
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CAP 04 
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4 MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

  MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 Controle durante as obras / canteiro de obras 

 

 Durante a execução das vias de acesso, externas e internas à área do CTDR - aterro sanitário de 
Guarabira, bem como das instalações complementares ao mesmo, haverá necessidade de que sejam 
oferecidas aos trabalhadores as condições adequadas de alojamento, de abastecimento de água, de 
afastamento dos resíduos sólidos e líquidos, de convivência, entre outras. 
 As medidas de controle a serem adotadas em relação ao canteiro de obras devem compreender 
ações nas fases de sua instalação, funcionamento e desmobilização. 
 Na escolha do local para o canteiro de obras deverá ser observado o seguinte: 
 

• Devem ser evitados terrenos com topografia acidentada, situados em áreas marginais aos 
recursos hídricos (faixas de proteção) ou em locais onde haja necessidade de supressão vegetal 
intensa. Deve-se dar preferência aos terrenos onde já tenha havido modificações pela ação 
antrópica. 

• Deve ser escolhida área onde seja necessária a remoção mínima possível da vegetação, que 
deverá ficar restrita ao que for realmente preciso para a implantação das instalações. Deve ser 
dada preferência aos locais onde já tenha havido modificações pela ação antrópica. 

• Deve ser escolhida área onde sejam necessários mínimos movimentos de terra (escavações e 
aterros). 

• No local do canteiro de obras o lençol freático deve ter profundidade suficiente para a execução 
de sistemas tipo fossa – sumidouro, sem que haja comprometimento da qualidade da água 
subterrânea. 

 
 A instalação do canteiro de obras deve ser feita de modo que sejam garantidas as condições de 
segurança, saneamento, higiene e conforto das pessoas envolvidas na implantação do empreendimento 
e de suas obras complementares. 
 O canteiro de obras deve ser instalado contando com: 

• Abastecimento de água potável. 
• Instalações sanitárias 
• Depósitos para acondicionamento do lixo. 
• Vestiários 
• Alojamentos. 
• Pequeno ambulatório. 
• Locais de refeições. 
• Cozinha. 
• Área de convivência / lazer. 
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 Deverão ser observadas as normas de segurança contra incêndio e explosões, devendo as áreas 
de estocagem de combustíveis e óleos lubrificantes ser adequadamente isoladas. 
Os resíduos sólidos produzidos no canteiro de obras serão armazenados em depósitos apropriados e 
encaminhados para o local de destino final da cidade mais próxima. 
 Os esgotos domésticos das instalações sanitárias deverão ser coletados e destinados a sistema 
de tratamento e infiltração no solo, tipo fossa – sumidouro, observando, na sua execução, os requisitos 
definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 7229/93. 
 Os acessos ao canteiro de obras deverão ser pavimentados com material apropriado de 
revestimento secundário. Periodicamente, deverá ser feita a aspersão de água nos terrenos expostos.  
 Deve ser mantida vegetação próxima ao canteiro, a fim de isolá-lo de áreas vizinhas. 
 Na fase final de desmobilização do canteiro de obras, dever-se-á: 

• Remover as instalações implantadas para o mesmo. 
• Remover, do local, restos de materiais e equipamentos. 
• Promover o aterramento de fossas e tanques. 
• Realizar a regularização do terreno e recompor a drenagem superficial das águas. 
• Efetuar a cobertura vegetal do terreno, a fim de protegê-la dos processos erosivos. 

promovendo-se a recomposição paisagística da área. 
 

 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESÍDUOS SOLIDOS 

 
 As ações de recuperação das áreas degradadas serão desenvolvidas nos terrenos onde já se 
constatam alterações  com a disposição dos resíduos diretamente sobre o solo e nos locais onde houve 
movimentos de terra, erosão, e nos locais de retirada de material (jazidas) para utilização na cobertura 
dos resíduos sólidos. 
 Assim, o programa de recuperação de áreas degradadas deverá conter as ações necessárias para 
promover a recomposição e a recuperação das áreas alteradas ou afetadas pela atividade antrópica, 
antes e durante a execução do CTDR - aterro sanitário de Guarabira. A seguir estão descritas estas 
ações. 
 Este programa tem como objetivo principal promover a correta utilização das áreas que já estão 
degradadas ou serão usadas durante a implantação do aterro (jazidas), buscando-se a minimização da 
degradação desses locais e a garantia de sua recuperação, por meio de ações e medidas que deverão ser 
adotadas pelo empreendedor. 
 As operações de supressão, destocamento e limpeza serão executadas mecanicamente e/ou 
manualmente, com utilização de equipamentos adequados, complementados com o emprego de 
serviços manuais. A critério da administração do aterro sanitario, a madeira resultante da supressão 
vegetal (20 m3) será depositada e convenientemente arrumada para posterior utilização, podendo ser 
doada uma parte para a comunidade do entorno. 
 Nenhum movimento de terra será iniciado até que as operações de supressão, destocamento e 
limpeza das áreas de interesse estejam totalmente concluídas e liberadas pela administração do aterro.  
 Em resumo, o programa de recuperação das áreas degradadas deverá ser desenvolvido por meio 
das seguintes atividades: 
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• Recondicionamento topográfico. 

• Recomposição e proteção do solo. 

• Sistemas de drenagem. 

• Sistema de controle de erosão. 

• Descompactação do solo. 

• Correção da fertilidade do solo. 

• Implantação de vegetação rasteira. 

• Implantação de vegetação arbórea. 

• Implantação de projeto paisagístico. 

• Manutenção das áreas com a vegetação implantada. 

 
 Para facilitar a adoção das medidas de recuperação das áreas, algumas ações deverão ser 
desenvolvidas na fase de exploração dos locais, durante a execução do aterro sanitário: 
 

• Delimitar previamente a área a ser suprimida. 

• A retirada da vegetação deverá ser feita de forma gradativa, à medida que for necessária, conforme 

plano de avanço do aterro sanitario. 

• Realizar a supressão em direção às áreas a serem preservadas, de maneira a permitir o escape da 

fauna para as mesmas. 

• Definir previamente a espessura do horizonte considerado como solo fértil, e fazer o manejo do 

mesmo para as áreas delimitadas para sua estocagem. 

• A retirada da camada fértil (expurgo) será feita usando máquina de lâmina, em operação cuidadosa, 

de modo a evitar que a lâmina penetre nas camadas subjacentes e com isso arraste também materiais 

em interesse agrícola, o que encareceria a operação. 

• Estocar a camada fértil do solo, na forma de leiras ou pilhas não superiores a 2 metros de altura. 

• Para evitar a erosão e o carreamento de partículas mais finas, a base da pilha deverá ser protegida 

com troncos vegetais obtidos da supressão vegetal e toda a superfície deverá ser recoberta com 

restolhos vegetais. 

• O revolvimento periódico do solo facilitará o processo de aeração, promovendo uma melhor 

atividade biológica. 

• Estocar a camada de subsolo - expurgo (material que não será utilizado no empreendimento) em 

área adjacente. 

• As águas pluviais deverão ser desviadas da área em exploração, através de canaletas de drenagem. 

 
 Após o encerramento dos serviços de retirada do material, serão adotadas as medidas de 
recuperação das áreas que não serão preenchidas com as células de resíduos (lixo), utilizando-se as 
seguintes providências: 
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• Concluída a retirada do material de um determinado trecho da área de jazidas, iniciar a sua 

recuperação. 

• Inicialmente, depositar, na área escavada, o material de sub-base que foi acumulado (ou materiais 

de bota-fora). 

• Sobre esse material, espalhar o solo fértil acumulado. 

• As camadas de solo devem ser compactadas, usando o próprio equipamento de transporte. Evitar o 

trânsito de maquinário sobre a camada fértil do solo já espalhada, para que não haja compactação 

excessiva, que possa comprometer as condições de vegetação. 

• Procurar dar uma conformação no terreno de modo a não deixar depressões ou valas, garantindo-

se as condições adequada de escoamento das águas pluviais. 

• Efetuar a reposição florestal da área, utilizando, de preferência, espécies nativas da região. 

• Essa operação deverá ser repetida, à medida que se avança na exploração da área, até a sua conclusão. 

 
 Os locais para disposição dos bota-foras deverão ser escolhidos aonde não venham a ocorrer 
modificações não desejáveis na paisagem ou alterações no escoamento das águas. 
 De preferência, deverão ser utilizados terrenos que forem escavados para obtenção de material 
a ser usado no aterro sanitário. 
 Os locais de bota-foras deverão ficar afastados de caminhos de drenagem natural (talvegues) e 
de cursos de água e reservatórios. 
 Quando o local do bota-fora for rochoso, devem-se adicionar camadas com solo orgânico, para 
proporcionar a fixação de vegetação, quando da recuperação da área. 
 Os seguintes cuidados deverão ser observados na disposição de bota-foras. 
 Bota-fora de supressão vegetal: após levantamentos sobre possíveis aproveitamentos da 
madeira, e constatada a inviabilidade de sua utilização, os restos vegetais deverão ser usados como 
matéria orgânica para recuperação de terrenos e na própria reserva legal. 
 Bota-foras de excedentes de cortes e terraplenagem: devem destinar-se a áreas escavadas 
escolhidas, ser espalhados e cobertos com camada de terra vegetal e restos de vegetais suprimidos; as 
superfícies do material espalhado não devem conter depressões ou valas, de modo que seja garantido 
o escoamento das águas; o material solto deve ser compactado e os taludes deverão ser regularizados e 
ter inclinação compatível com o tipo de solo. 
 As áreas de bota-foras serão recuperadas adotando-se as seguintes medidas: 

 

• Conformação do terreno, de modo que as superfícies não contenham depressões que resultem na 

acumulação de água. 

• Sistematização do terreno, de forma a integrá-lo à topografia do terreno adjacente. 

• Reordenação das linhas de drenagem, mediante a execução de novos caminhos de escoamento das 

águas e integração dos mesmos ao sistema de drenagem dos terrenos adjacentes. 
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• Escarificação do terreno, para romper a camada impermeável resultante da movimentação de 

equipamentos, aumentando, assim, a capacidade de infiltração da água e de desenvolvimento das 

raízes. 

• Recobrimento das superfícies com solo orgânico misturado com restos vegetais, previamente 

estocados. 

• Recomposição da cobertura vegetal, utilizando-se espécies adaptáveis ao local. 

 

 CONTROLE DA EROSÃO DO SOLO  

 

 O controle da erosão do solo é conseguido por meio de medidas a serem adotadas nas ações de 
supressão vegetal da área e dos movimentos de terra (escavações e aterros). Esse controle está associado 
diretamente à cobertura vegetal dos terrenos e ao escoamento das águas superficiais. 
 A cobertura vegetal é o principal fator para a proteção do solo contra a erosão. Assim, a 
supressão vegetal só deverá ocorrer onde for realmente necessário e deverá ser feito de forma gradativa, 
de modo a expor o mínimo de área descoberta possível. 
 A execução de cortes e aterros deverá ser feita de modo que não seja comprometida a 
integridade do maciço. Nessas atividades deverão ser adotadas ações de prevenção de processos 
erosivos: os cortes e aterros deverão se apresentar sem rupturas localizadas; ter suas superfícies 
protegidas contra a ação de intempéries, do tráfego de pessoas, de equipamentos e de veículos; ter suas 
estruturas de drenagem executadas; as superfícies não deverão conter depressões ou saliências que 
propiciem caminho preferencial de percolação e regiões de acúmulo de águas. 
 Sempre que possível, deve-se cobrir, temporariamente, as áreas sem vegetação, com palhas, 
restos de podação e materiais similares, para minimizar os processos erosivos. 
 No caso específico da área do empreendimento, a existência de uma pequena erosão natural 
proveniente da conformação do terreno na extremidade noroeste será  corrigida com a própria 
escavação para a implantação da célula de resíduos C1. 
 Nos cortes, as plataformas intermediárias deverão ser executadas de modo que permitam a sua 
drenagem natural durante a execução dos serviços. 
 Em locais com topografia acidentada e com solos suscetíveis à erosão, deverão ser executados 
dissipadores de energia, de forma que seja evitada a erosão no talude de corte e aterro, causada pelo 
escoamento das águas superficiais. 
 Em função do tipo de solo, da inclinação dos taludes e das condições climáticas, deve-se 
escolher um revestimento vegetal adequado, para se obter a fixação do material, devendo ser usadas 
espécies nativas da região. 
 Os serviços de terraplanagem, para construção e/ou ajuste de caminhos de serviço e vias de 
acesso, se constituem numa das principais fontes de degradação ambiental decorrentes da ação de 
chuvas sobre taludes de cortes e aterros, pois, freqüentemente, não são protegidos adequadamente. 
 No planejamento da execução desses serviços deverão ser considerados os aspectos listados a 
seguir, em função das características geológico-geotécnicas dos solos da região e de suas 
suscetibilidades a processos erosivos, visando minimizar, ou mesmo eliminar, se for possível, o risco 
de degradação ambiental em decorrência dos mesmos: 
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• Observar, rigorosamente, os critérios e as especificações de projeto no que diz respeito à drenagem 

de estradas de acesso e aos tipos de cortes e aterros que devem ser construídos ou evitados. 

• Todos os taludes de cortes e/ou aterros serão dimensionados considerando os critérios de 

estabilidade adotados no projeto; também deverão ser protegidos por meio de plantio de grama 

(revegetação) imediatamente após a conclusão dos serviços de terraplanagem. 

• As plataformas de rolamento das estradas de acesso e de caminhos de serviço deverão ser mantidas 

em boas condições de tráfego para os equipamentos e veículos da construção e da fiscalização, até o 

encerramento da obra. 

 Deverão ser instalados dispositivos de dissipação de energia à saída das estruturas de drenagem 
provisorias, de modo a evitar a erosão que poderá ocorrer a partir desses pontos de concentração de 
fluxo. Todos os pontos de descarga no terreno natural deverão receber proteção contra a erosão, por 
meio da disposição de brita, grama ou caixas especiais de dissipação de energia. 
 Quando houver risco de transporte de sedimentos, deverão ser executadas caixas para 
sedimentação dos mesmos, evitando-se o seu carreamento para os corpos de água. 
 Cuidados especiais deverão ser adotados nas desembocaduras do sistema de drenagem em 
talvegues e cursos de água naturais, por meio da proteção dos taludes e da adequada interface das obras 
de arte especiais com o terreno natural, para evitar a erosão do solo e/ou o solapamento das estruturas. 
 Após a execução das células, deverão ser executados sistemas de drenagem (canaletas), para 
evitar a erosão dos taludes das mesmas. Tais sistemas de drenagem são fundamentais para garantir a 
proteção dos taludes, mesmo sob condições adversas de clima, com a ocorrência de chuvas intensas. 
 Os projetos de drenagem e revestimento vegetal só desempenharão as suas funções quando 
consolidados, o que implica necessariamente na adoção de um conjunto de medidas, que visam 
objetivamente controlar a erosão na região de disposição.  
 Por outro lado, a harmonia ecológica nas relações solo/água/flora consiste inicialmente em se 
alcançar a consolidação de um tipo de revestimento vegetal constituído por gramíneas e leguminosas, 
isoladamente ou em conjunto, o que resultará numa massa verde como proteção mínima e inicial das 
superfícies expostas. 
 

 PROTEÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS  

 
 A proteção das águas superficiais e subterrâneas será conseguida adotando-se várias medidas 
de controle visando impedir que as águas que escoem sobre o aterro ou se infiltrem na massa de 
resíduos (acrescida do chorume) alcancem os recursos hídricos superficiais ou os aqüíferos. 
 Essa proteção será obtida por meio das seguintes medidas: 
 

• Implantação de sistema adequado de drenagem de águas pluviais 

• Execução de sistema de drenagem de lixiviados. 

• Tratamento do lixiviado  

• Impermeabilização do fundo do aterro  
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• Definição de faixas de proteção para os recursos hídricos superficiais. 

• Execução de um dique de contenção em argila compactada. 

 
 O sistema de drenagem superficial terá a função de recolher e desviar as águas da bacia de 
contribuição para fora do aterro sanitário, reduzir o volume de percolado gerado, melhorar as 
condições de operação do aterro durante chuvas intensas e evitar eventuais erosões e deteriorações nos 
taludes e acessos. 
 O sistema de drenagem de lixiviado terá como objetivo coletar e encaminhar, para a estação de 
tratamento, os líquidos percolados através da massa de resíduos mais o chorume produzido, evitando 
o comprometimento do aqüífero e corpos hídricos superficiais, devido à elevada carga poluidora 
presente no mesmo. Tais serviços também são fundamentais para permitir uma eficiente operação do 
aterro.  
 Os dispositivos de drenagem serão, basicamente, dos seguintes tipos: 

• Drenos de lixiviado na fundação (base). 

• Drenos horizontais de lixiviado. 

 

 O sistema de tratamento de lixiviado do Aterro Sanitário de Guarabira  será composto por um 
gradeamento, um conjunto de lagoas de acumulo de efluente e terá tratamento por evaporação e 
recirculação, não tendo nenhum lançamento em corpo hídrico, toranando-se um aterro seco, 
conforme determina o projeto executivo. 
 A impermeabilização do fundo do aterro, com a implantação de uma camada de argila 
compactada com material bentonitico, tem por finalidade evitar a contaminação das águas 
subterrâneas. 
 

 CONTROLE DE GASES, DE RUÍDOS E DA QUALIDADE DO AR  

 
 O sistema de drenagem de gases a ser implementado no Aterro Sanitário de Guarabira terá por 
finalidade retirar os gases gerados no processo de degradação, de forma a aliviar as pressões internas 
que ocorrem no maciço, garantindo a estabilidade geotécnica dos taludes e, consequentemente, a 
segurança da obra. Esse sistema possibilitará a queima dos gases nos níveis superiores do aterro, 
controlando a emissão dos mesmos à atmosfera. 
 A concepção desse sistema consiste na implantação de drenos verticais que permitirão a 
drenagem dos gases e sua combustão em queimadores diretamente instalados nos drenos. 
 Os gases emitidos no aterro sanitário de Guarabira  deverão ser aproveitados, dentro de um 
programa de crédito carbono em projeto específico elaborado a posteriori, quando da viabilidade 
econômica e financeira. 
 Os problemas com emissão de gases, poeiras e ruídos ocorrerão durante a execução das vias de 
acesso e das instalações de apoio ao aterro, bem como quando da implantação do mesmo (abertura das 
valas, aterros, cobertura, etc.). 
 Deverão ser adotadas medidas para evitar a formação de nuvens de poeiras, devido ao tráfego 
de veículos e máquinas, nas estradas e caminhos de acesso, promovendo-se o umedecimento periódico 
dos locais, utilizando-se carros pipas.  
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 Os caminhões transportadores de areias e resíduos deverão ter suas caçambas cobertas, para 
evitar-se o derramamento dos mesmos e atender a Legislação sobre o tema. 
 Os motores, máquinas, veículos e equipamentos a serem usados nas obras e na operação do 
aterro sanitário deverão ser mantidos em boas condições de regulagem e operacionalidade, incluindo 
a verificação do nível de ruídos e a manutenção das características originais de escapamento. 
 A execução de serviços com emissão de ruídos, principalmente em áreas próximas a 
aglomerações residenciais (urbanizadas ou não), deverá observar os padrões de emissões de ruídos 
estabelecidos pela Resolução nº 001/90, do CONAMA. 
 Os trabalhadores deverão usar equipamentos de proteção contra ruídos, de acordo com a NR 
6 e terem a saúde monitorada de acordo com a NR 7, do Ministério do Trabalho e demais Normas. 
 Quanto à qualidade do ar, deverá ser observada a Resolução nº 03, de 28 de junho de 1990 e 
correlatas. 
 Com relação a possíveis maus odores, a cobertura diária dos resíduos constituirá uma ação de 
grande importância para evitar a dispersão do odor característico de aterros snaitarios. 
 

 CONTROLE DE VETORES  

 
 A presença de insetos e ratos em um aterro de resíduos sólidos depende da qualidade da 
execução do mesmo. Um aterro sanitário bem operado, observando as recomendações pertinentes a 
este tipo de destinação de resíduos sólidos, não oferece condições para a proliferação desses animais. 
 A cobertura diária é uma ação de grande importância para a proteção do ambiente, na medida 
em que impede a exposição dos resíduos às intempéries, evitando uma maior formação de lixiviado e 
a dispersão do odor característico dos aterros, servindo, também, para reduzir a presença de aves, 
insetos e roedores, vetores de disseminação de doenças.  
 No aterro sanitário de Guarabira, a cobertura dos resíduos será feita diariamente, operando-se 
em frentes de operações reduzidas, utilizando o solo característico das jazidas, e, nos períodos de chuva, 
será utilizada uma lona plástica. 
 

 PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE  

 
 Em empreendimentos como aterros sanitários podem existir riscos à saúde dos trabalhadores 
e à população residente nas proximidades. No caso específico do CTDR - aterro sanitário de Guarabira, 
como o mesmo será executado em área rural, onde a presença da população é praticamente inexistente 
e seu afastamento das residências atendem plenamente a Norma NBR 13.896/2006 da ABNT, os riscos 
à saúde são, com maior intensidade, para os trabalhadores. 
 A população de áreas vizinhas poderá sofrer os efeitos da poluição de águas superficiais e 
subterrâneas, devido à infiltração e escoamento de lixiviados, ou pelo lançamento do efluente do 
sistema de tratamento, caso não sejam adotados os necessários cuidados, que neste empreendimento 
não ocorre, pois se trata de uma aterro seco. 
 Com relação ao lixiviado, deverão ser implementados sistemas de coleta e tratamento do 
mesmo e de impermeabilização do fundo do aterro, como demonstrado no projeto, os quais resultarão 
na redução dos riscos de contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 
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 O controle de insetos e roedores, resultarão na redução dos riscos de transmissão de doenças 
por vetores. A proteção dos trabalhadores será conseguida pela adoção de diversas medidas, como 
demonstrado no plano especifico. 
 

 PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA DO TRABALHO  

 
 As medidas de proteção aos trabalhadores e de segurança no ambiente do trabalho do aterro 
sanitário  de Guarabira  deverão ser adotadas durante a realização das obras e operação do aterro, 
observando a legislação pertinente – Legislação de Segurança e Saúde no Trabalho, com suas Normas 
Regulamentadoras (NR), destacando-se: 
 

NR –  5 : Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA). 

NR –  6 : Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 

NR – 7 : Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. 

NR – 18 : Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

NR – 21 : Trabalho a Céu Aberto. 

NR – 22 : Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. 

NR – 24 : Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. 

NR – 26 : Sinalização de Segurança. 

 

 Os canteiros de obras deverão dispor de adequadas condições de conforto ambiental, 
saneamento, higiene e segurança do trabalho, constando de: abastecimento de água potável; instalações 
sanitárias; armazenamento e remoção de resíduos sólidos; ventilação e iluminação adequadas; 
ambulatório para primeiros socorros. 
 Os operários deverão, obrigatoriamente, receber treinamento sobre as medidas individuais e 
coletivas de higiene e segurança a serem observadas nas obras. 
 As diversas atividades só deverão ser executadas por pessoas qualificadas para cada tipo de 
trabalho, de forma a evitar-se acidentes com trabalhadores não preparados. 
 Obrigatoriamente, a empresa responsável pelo CTDR -  sanitario deverá fornecer aos 
trabalhadores os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados aos diversos riscos e em 
perfeito estado de conservação e funcionamento. 
 Os empregados deverão ser devidamente treinados para prestar primeiros socorros nos casos 
dos tipos mais comuns de acidentes, tais como: cortes, queimaduras, choques elétricos, fraturas, 
picadas de insetos, mordidas de cobra, ataque de insolação, golpes, entre outros. 
 Deverá ser providenciada sinalização, constando de avisos, cartazes e similares, indicando: 
 

• Locais de acesso e saída. 

• Locais dos diversos setores do aterro sanitário. 

• Advertências de proibição de entrada de pessoas estranhas. 
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• Alertas sobre perigos de contato ou acionamento acidental de partes móveis de máquinas e 

equipamentos.  

• Alertas sobre a obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

• Localizações dos equipamentos de proteção contra incêndios. 

• Indicações quanto aos cuidados no tráfego nas vias de acesso e de circulação interna. 

 
 Durante as obras, deverá ser providenciada sinalização em todos os trechos onde operarem 
veículos e máquinas, de modo a garantir a proteção dos trabalhadores e da população.  
 Alguns tipos de sinalizações deverão ser utilizados durante as obras das vias de acesso e de 
outras instalações, contendo dizeres como: 
 

- Trecho em obras a ___ metros. 

- Pare. 

- Siga. 

- Homens trabalhando. 

- Máquinas na pista. 

- Pista estreita. 

- Faixa única. 

- Início das obras. 

- Fim das obras. 

- Faixa direita (ou esquerda) interditada. 

- Desvio a ___ metros. 

 

 MEDIDAS DE PROTEÇÃO PAISAGÍSTICA  

 
 Um aterro sanitário bem projetado e operado deve contar com ações visando minimizar os 
impactos negativos do aspecto desagradável inerente a essa atividade. Para isso, devem ser adotadas 
medidas de proteção paisagística na área do mesmo. 
 O projeto do aterro sanitário de Guarabira prevê a execução de um cinturão verde que 
circundará todo o empreendimento, margeando todo o seu perímetro externo do aterro, em faixa com 
largura de 5m, reduzindo a ação direta do vento na sua operação (Ver Planta 16). Nesta área de 
preservação deverá ser mantida a vegetação de origem. Havendo necessidade de revegetação, a mesma 
deverá ser feita utilizando-se plantas nativas. 
 Esta faixa de proteção terá um efeito localizado, porém significativo, minimizando os impactos 
do aterro sanitário, como a poluição visual, a emanação de odores, poeiras e ruídos. 
 A Figura 435 mostra uma faixa de cinturão verde em um aterro sanitário. 
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Figura 435 - Faixa de cinturão verde em um aterro sanitário 

 
Fonte: ECOSAM, 2018 

 
 No entorno das edificações de apoio às atividades do aterro sanitário deverão ser executados 
jardins, com gramado, arbustos e árvores, de modo que seja proporcionado um ambiente agradável, 
em contraste com a área de disposição dos resíduos. Serà utilizado no talude frontal a célula 01 e 05, 
um projeto paisagístico com o nome e logo do empreendimento. 
 É prevista, no projeto de Reposição Florestal, a implantação de uma camada de cobertura final 
de aproximadamente 60 cm de espessura e o plantio de gramíneas e árvores de pequeno e médio porte, 
sobretudo resistentes às temperaturas elevadas. 
 Está previsto no projeto a execução de um cinturão verde circundando todo o empreendimento 
e margeando a via principal de acesso do aterro, com largura entre 5 m, conforme mostra a Planta de 
Lay-out (Planta 16). Esta faixa de proteção tem como objetivo minimizar os impactos da poluição 
gerada pelo aterro, entre os quais, emanação de odores, poeira (material particulado), ruídos, poluição 
visual, bem como a ação externa do vento na operação do aterro. 
 Esta medida deverá ser implementada como uma das primeiras ações da implantação do CTDR 
- Aterro Sanitário, tendo em vista a sua boa repercussão sobre outras medidas e ações, ligadas ao início 
da execução do aterro. O cinturão verde previsto para o Aterro Sanitário de Guarabira – CTR da Região 
do CONSIRES, terá um efeito importante, quanto mais cedo venha a ser executado, tendo em vista o 
tempo que levará para a sua consolidação e o papel que desempenhará sobre a proteção da microbacia 
do Rio Mamanguape além dos demais impactos positivos que trará.  
 Propõe-se o plantio de mudas das espécies arbustivas e arbóreas será feito em linhas, com 
espaçamento de 3,0m entre plantas nas linhas e de 2,0m entre linhas vizinhas, com as plantas dispostas 
de forma alternada, buscando um recobrimento de solo mais rápido e eficiente (Quadro 91). 
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Quadro 91 - Croquis de distribuição de mudas no cinturão verde 
  -----3m-----           
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 Espécies de crescimento rápido e vigoroso da região do empreendimento, especialmente 
indicadas para locais degradados, como Espinheiro, Amorosa, Paudarco, estarão entre as mais 
abundantes no grupo de preenchimento, e serão plantadas principalmente nas linhas de bordadura 
exterior e interior, dada a rápida formação de copas, proporcionando recobrimento mais rápido do 
solo. 
 No segundo ano de implantação, o cinturão será enriquecido com o plantio de mudas de 

espécies com maior valor ornamental da região como Tabebuia serratifolia (pau d’arco), Espinheiro e 
e Pau Ferro, entre outras da região. 
 As mudas serão produzidas em viveiro localizado no próprio aterro sanitário que iniciará suas 
atividades priorizando as espécies identificadas na área e que serão utilizadas no cinturão verde. As 
etapas do plantio da área a ser recuperada deverão se dar, preferencialmente, no início da época das 
chuvas, com as seguintes operações técnicas: 

• Combate às formigas (vistoria, combate aos formigueiros com isca formicida). 

• Combate a cupins. 

• Alinhamento para marcação de covas. 

• Coroamento com raio de 0,60m. 

• Coveamento com dimensões de 0,40 x 0,40 x 0,40m por cova. 

• Adubação de covas com matéria orgânica (composto de lixo ou esterco e  adição de 100 g de 

formulação NPK 4:14:8, em mistura homogênea com o volume de terra retirado de cada 

cova). 

• Plantio das mudas. 

• Irrigação: operação que deve ser realizada quando, por condições adversas, as mudas 

aproximarem do ponto de murcha permanente. 

• Manutenção do cinturão verde: consiste nos tratos pós-plantio, ou sejam, coroamento das 

mudas, combate às formigas e acompanhamento do andamento do plantio. 

• Replantios e plantios de enriquecimento, com incorporação de novas espécies.  
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 MEDIDAS DE DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO  

 
 O projeto de construção de um aterro sanitário começa a causar impactos durante a realização 
dos estudos e levantamento de campo, quando a população da sua área de influência toma 
conhecimento do empreendimento.  
 Com o início dos trabalhos de campo, geram-se expectativas da população das áreas vizinhas, 
com reações diferentes das pessoas: alguns têm expectativa positiva, pois acreditam que o aterro 
proporcionará a destinação adequada dos resíduos sólidos evitando os impactos dos lixões; outros se 
preocupam com a possível desvalorização de suas propriedades, o que acarretará a necessidade de 
remoção da população para outro local; muitos têm dúvidas sobre como será o processo de indenização 
e temem não receber o valor justo de suas terras e benfeitorias; alguns moradores preocupam-se com 
o que farão após serem removidos para outros locais. No caso específico do aterro sanitário de 
Guarabira, não existirá processos de desapropriação por parte do pode público local, pois o 
empreendimento é um aterro privado. 
 No caso do aterro sanitário em estudo, todos estes problemas foram eliminados com a escolha 
da área do empreendimento, pois, a mesma encontra-se em uma área rural e não conta com 
propriedades instaladas no local, portanto não teremos desapropriações, reassentamento nem 
indenizações por parte do empreendedor.  O poder publico local, deve desapropriar um trecho que 
fará a ligação da PB 073 a entrada do empreendimento. 
 As indenizações quando existirem, devem garantir aos proprietários valores que possibilitem a 
aquisição de outro imóvel equivalente. 
 

 COMUNICAÇÃO SOCIAL  

 
 Esta medida visa evitar transtorno à população e conflitos com o empreendedor, esclarecendo 
os reais objetivos do empreendimento. 
 A implantação de empreendimentos de médio e grande porte, freqüentemente, demanda 
procedimentos especiais no que se refere à comunicação entre empreendedor e sociedade local. Tendo 
em vista atender a essa demanda, a Medida de Comunicação Social aqui apresentada foi elaborada em 
duas fases: a primeira, com o objetivo de prestar esclarecimentos sistemáticos às comunidades locais e 
criar canais de comunicação entre elas e o empreendedor, e a segunda, direcionada à consolidação de 
formas adequadas de convivência das comunidades envolvidas com o empreendimento na fase de 
operação. 
 Ressalta-se que os resultados advindos do trabalho de campo realizado para a elaboração deste 
EIA sugerem a necessidade de investimentos no sentido de uma maior divulgação e esclarecimentos 
às populações que vivem nos povoados existentes nas áreas próximas ao aterro. Esse procedimento 
contribuirá para evitar a emergência de boatos que possam interferir negativamente no processo de 
implantação do empreendimento. Neste sentido foi realizada uma pesquisa de campo, nas 
comunidades de Duas Estradas, Serrinha de Guarabira, Tabocas, Contendas e Encruzilhada. Tambem 
realizou-se pesquisa de campo na comunidade Serrinha de Alagoinha. Esta pesquisa abordou os 
moradores, procurando informações sobre a questão dos resíduos sólidos na comunidade, sobre 
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conhecimento ou não do empreendimento, sobre o conhecimento de lixões ou aterros saniatrios, 
principais problemas da comunidade e se apoiam ou não a implantação do empreendimento. Estes 
resultados se encontram no estudo do meio antrópico do EIA. 
 A Medida de Comunicação Social tem como objetivo principal repassar informações sobre as 
mais importantes etapas e ações do empreendimento, nas fases de projeto, construção e operação, 
estabelecendo uma ligação permanente entre o empreendedor e as comunidades do município 
impactado pelo empreendimento, visando reduzir ao máximo os conflitos e problemas relacionados à 
implantação do projeto. 
 É importante ressaltar que a adoção de medidas de controle ambiental na implantação de um 
empreendimento deve ser acompanhada por um amplo processo de esclarecimento e educação, na 
medida em que a sociedade, o pessoal envolvido (funcionários de escritório e de campo) em geral ainda 
não dispõe da necessária vivência da proteção ambiental.  
 Deverá ser criado um Programa de Comunicação Social e de Educação Ambiental, 
funcionando como um canal de comunicação contínuo entre o empreendedor e a sociedade, 
especialmente a população afetada diretamente pelo empreendimento (moradores vizinho ao 
empreendimento), de forma a motivar e possibilitar a participação nas diferentes fases do 
empreendimento.  
 Para tanto, algumas ações deverão ser tomadas: 

• Estabelecer um relacionamento construtivo com as instituições governamentais, em especial a 
Prefeitura Municipal e Secretarias de Educação e Saúde, com o público interno (empresas 
contratadas e equipes responsáveis pela execução e supervisão de Programas Ambientais) e, 
principalmente, com a população local.  

• Criação de mecanismos ágeis de comunicação e elaboração de instrumentos de comunicação 
desenvolvidos com o objetivo de informar os diferentes públicos alvo sobre os diversos 
aspectos do empreendimento, impactos associados, adoção de medidas mitigadoras e 
implantação e desenvolvimento de visitas guiadas, e filmes sobre o empreendimento. 

• Essas metas deverão contar com a participação das seguintes instituições: Empresas 
Contratadas para as Obras e Serviços do Projeto; Poder Público Municipal, especialmente a 
Prefeitura Municipal de Guarabira; Associações, Entidades Ambientalistas e Organizações da 
sociedade Civil; Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, Fundações e Universidades, 
Secretarias de Saúde, etc.  

• Informar sobre o contingente de mão-de-obra a ser utilizado, de modo a reduzir as expectativas 
que, frequentemente, ocorrem quando da instalação de empreendimentos desse tipo. 

 

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES E DA COMUNIDADE  

 
 Com o objetivo de informar a população sobre as características ambientais e socioeconômicas 
da região e sobre os benefícios ambientais do projeto, esta medida deverá privilegiar a disseminação de 
informações sobre as medidas de preservação da qualidade ambiental relacionadas ao 
empreendimento.  
 A melhoria da qualidade de vida tornou-se cada vez mais, uma exigência da sociedade atual e 
essa melhoria está diretamente relacionada com a qualidade dos ambientes, tanto dos naturais como 
dos produzidos pelo homem.  
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 A Constituição Federal estabelece a “promoção da Educação Ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública” reafirmou os princípios fundamentais das Recomendações da 
Conferência Intergovernamental de Tbilisi sobre Educação Ambiental, patrocinada pela UNESCO e 
PNUMA em 1977.  
 Na prática, a implantação de Programa de Educação Ambiental visa criar condições para a 
participação dos diferentes atores sociais no processo de gestão ambiental e no entendimento de seus 
papéis como cidadãos e agentes para a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva. Este enfoque 
de participação se constitui em uma conquista da sociedade no sentido da consolidação da democracia 
e da cidadania, que encontra respaldo nos órgãos financiadores internacionais.  
 Na elaboração do EIA/RIMA foram identificados diversos impactos ambientais e sociais 
decorrentes do empreendimento, definidas diversas medidas e a implantação de Programas 
Ambientais visando sua prevenção, minimização e compensação, ou maximização, no caso dos 
impactos positivos. 
 O Programa de Medidas de Educação Ambiental deverá priorizar sua atuação nos setores 
sociais diretamente afetados pelo empreendimento, seu planejamento e suas atividades estarão 
profundamente articulados com os demais Programas Ambientais, particularmente com o Programa 
de comunicação Social.  
 O sistema escolar deve ser o ator das ações sobre o meio ambiente. No entanto se reconhece a 
necessidade de se dividir esta responsabilidade com os diferentes setores da sociedade. Apesar de a 
escola  desenvolver um papel importante, a sociedade é também co-gestora da Educação Ambiental.  
 O programa de Medidas de Educação Ambiental deverá:  

• Realizar levantamento e análise dos estudos e programas existentes no município sobre meio 
ambiente e educação ambiental. 

• Estabelecer parcerias com instituições locais ligadas às áreas de educação ambiental e meio 
ambiente e outros parceiros locais capazes de colaborar com as ações do programa. 

• Identificar e caracterizar a população da área de influência do aterro. 
• Preparar agentes locais nas práticas de Educação Ambiental. 
• Definir diretrizes para a articulação com os demais programas ambientais visando o 

aproveitamento de suas principais conclusões e recomendações nas ações realizadas junto à 
sociedade e aos executores da obra. 

• Estabelecer mecanismo de monitoramento do programa.  
 
 Algumas metas devem ser seguidas na fase de operação do empreendimento: 

• Realizar campanhas educativas de conscientização quanto às questões ambientais locais e o 
novo empreendimento. 

• Promover visitas abertas para a comunidade, principalmente escolas, universidades e órgãos 
ambientais do município. 

• Promover oficinas pedagógicas ambientais. 
• Ministrar palestra junto às escolas com técnicos especializados e contratado pelo empreendedor, 

voltado para a saúde e os benefícios do empreendimento para a sadia qualidade de vida. 
• Envolver a comunidade escolar nas campanhas educativas. 
• Sensibilizar a comunidade para as mudanças de atitudes e práticas predadoras. 
• Produzir vídeos sobre educação ambiental.  
• Produzir cartilhas sobre educação ambiental, saúde e poluição. 
• Realizar seminários e reuniões. 
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 O Novo Aterro Sanitário de Guarabira, assume, através de sua política de qualidade, meio 
ambiente e segurança, o compromisso em atender à legislação vigente e realizar um projeto de politica 
e ambientalmente correto. Com a proposição de medidas mitigadoras, torna-se possível minimizar 
e/ou compensar prováveis impactos ambientais gerados pelas atividades deste empreendimento. 
Assim, o Aterro Sanitário pode garantir qualidade e preservação dos recursos naturais na área de 
instalação e operação de seu projeto. 
 

 MEDIDAS MITIGADORAS DO MEIO FÍSICO 

 
 Com base na matriz de análise dos Impactos Ambientais no Meio Físico, seguem aqui as 
recomendações e orientações que visam evitar ou atenuar os impactos ambientais ao MEIO FÍSICO 
do Aterro Sanitário no município de Guarabira - PB.  
 Essas medidas foram divididas em 02 (duas) fases de implantação e operação dispostas de forma 
individual, sendo que cada uma corresponde a um impacto gerado.  
 

Fase de Implantação 

 

IMPACTOS: 

 

MF 1 - Qualidade do ar 

Medidas Mitigadoras: 

• Verificar e promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, geradores, 

tratores, etc.) envolvidos na implantação do projeto; 

 

MF 2 - Uso e ocupação do solo 

Medidas Mitigadoras: 

• Adotar medidas que evitem que essas alterações do uso e  ocupação do solo ocorram de forma 

desordenada. 

•  

MF 3 - Derramamento de óleo combustível 

Medidas Mitigadoras: 

• Promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, tratores, geradores, etc) 

envolvidos na obra; 

• Construir piezômetros próximo das oficinas, locais de manutenção e depósitos ou tanques de 

combustíveis para verificar a qualidade da água subterrânea em possíveis derramamento de óleo / 

combustível.  

• Os postos de abastecimento interno, caso existam, deverão seguir as normas ABNT ou NBR. 
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MF 4 - Produção de resíduos sólidos e efluentes 

Medidas Mitigadoras: 

• Executar o Programa de Gerenciamento de Resíduos – PGR - durante todas as etapas com objetivo 

principal de assegurar o estabelecimento de procedimentos de controle de forma a garantir que o 

mínimo possível de resíduos sólidos e efluentes decorrentes da atividade sejam gerados. 

• O lixo gerado no acampamento-base, assim como o oriundo do campo, deve ser acondicionado em 

cestos específicos para cada tipo de material: 1. Lixo orgânico, 2. Plásticos, Papéis, Metais e Vidros e; 

3. Óleos e graxas. O lixo orgânico será encaminhado ao aterro municipal, os inorgânicos às usinas de 

reciclagem mais próxima e óleos e graxas para empresas licenciadas e capacitadas para dar destinação 

final a esses resíduos. 

• Oferecer condições sanitárias e ambientais adequadas, em função do contingente de trabalhadores 

durante a implantação do projeto. 

• Construir instalações sanitárias para atender as necessidades dos trabalhadores, devendo ser 

implantado no canteiro de obras sistema de esgotamento sanitário de acordo com as normas 

preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT. 

 

MF 5 - Construção da pavimentação interna 

Medidas Mitigadoras: 

• Adotar medidas dentro dos padrões para evitar os impactos de construção da pavimentação interna. 

• Construções de bueiros, drenagem, meio fio, regularização da pavimentação, iluminação adequada, 

placas educativas e de   sinalização.  

• O sistema viário deverá ser beneficiado, após terraplenagem, por uma camada de solo selecionado 

com espessura de 20 cm, que usualmente é chamada de revestimento primário e sobre esta uma 

passarela de pedra ou metralha para períodos chuvosos. 

 

MF 6 - Alteração do escoamento superficial 

Medidas Mitigadoras: 

• Recomenda-se que sejam instalados sistemas de drenagens das águas pluviais; 

• Os sistemas de drenagens das águas pluviais deverá coletar as águas através de guias adjacentes às 

vias de circulação; 

• As águas pluviais deverão ser conduzidas às caixas de coleta, aos tubos de concreto e às estruturas 

de dissipação de energia, para posteriormente serem lançadas na drenagem natural.  

 

MF 7 - Redução da infiltração das águas pluviais   

Medidas Mitigadoras: 
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• Recomenda-se que sejam instalados sistemas de captação das águas pluviais, como exemplo, 

cisternas para armazenamento dessas águas e posteriormente reuso para: irrigação de áreas verdes e 

aspersão de pátios e vias internas. 

• Os sistemas de captação deve ser instalado em toda região da implantação definido em projeto  para 

o total aproveitamento das águas pluviais; 

• Se possível devem ser implantados jardins para facilitar a infiltração; 

 

MF 8 - Diminuição da recarga hídrica do aqüífero no cristalino 

Medidas Mitigadoras: 

• Construir canaletas, sarjetas ou guias em direção a esses sumidouros; 

• Implantação de jardins para aumentar a área de recarga do aqüífero. 

 

MF 9 - Formação de processos erosivos em decorrência da terraplanagem  

Medidas Mitigadoras: 

• Fazer o controle técnico dos trabalhos de terraplanagem, de forma que ocorra o equilíbrio no 

manejo dos materiais, minimizando os excedentes entre cortes e aterros; 

• A aquisição de materiais de aterro a serem manejados para a área deverá ser realizada através de 

empresas mineradoras devidamente legalizada, para se responsabilizar pela qualidade do material a ser 

utilizado na terraplanagem. 

 

MF 10 - Lançamento de poeiras 

Medidas Mitigadoras: 

• Deverá ser realizada aspersão de águas nas superfícies durante a execução da obra, desse modo 

minimizando o lançamento de poeiras. 

 
Quadro 92 - Resumo das medidas mitigadoras do meio físico durante a fase de instalação-

implantação do Aterro Sanitário do município de Guarabira - PB 

FASE DE IMPLANTAÇÃO – MEIO FÍSICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Qualidade do ar 
• Verificar e promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, geradores, 

tratores, etc.) envolvidos na implantação do projeto.  

Uso e ocupação do solo 
• Adotar medidas que evitem que essas alterações do uso e ocupação do solo ocorram de forma 

desordenada. 

Derramamento de óleo 

combustível 

• Promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, tratores, geradores, 

etc) envolvidos na obra; 

• Construir piezômetros próximo das oficinas, locais de manutenção e depósitos ou tanques de 

combustíveis para verificar a qualidade da água subterrânea em possíveis derramamento de óleo/ 

combustível; 
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• Os postos de abastecimento interno deverão seguir as normas ABNT ou NBR, caso seja utilizado 

no empreendimento 

Produção de resíduos 

sólidos e efluentes 

• Executar o Programa de Gerenciamento de Efluentes e Resíduos – PGER - durante todas as 

etapas com objetivo principal de assegurar o estabelecimento de procedimentos de controle de 

forma a garantir que o mínimo possível de resíduos sólidos e efluentes decorrentes da atividade 

sejam gerados; 

• O lixo gerado no canteiro de obras, deve ser acondicionado em cestos específicos para cada tipo 

de material: 1. Lixo orgânico, 2. Plásticos, Papéis, Metais e Vidros e; 3. Óleos e graxas. O lixo 

orgânico será encaminhado ao aterro municipal, os inorgânicos às usinas de reciclagem mais 

próxima e óleos e graxas para empresas licenciadas e capacitadas para dar destinação final a esses 

resíduos; 

• Oferecer condições sanitárias e ambientais adequadas, em função do contingente de 

trabalhadores durante a implantação do projeto; 

• Construir instalações sanitárias para atender as necessidades dos trabalhadores, devendo ser 

implantado no canteiro de obras sistema de esgotamento sanitário de acordo com as normas 

preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT. 

Construção da 

pavimentação interna 

• Adotar medidas dentro dos padrões para evitar os impactos de construção da pavimentação 

interna; 

• Construções de bueiros, drenagem, meio fio, regularização da pavimentação, iluminação 

adequada, placas educativas e de   sinalização; 

• O sistema viário deverá ser beneficiado, após terraplenagem, por uma camada de solo 

selecionado com espessura de 20 cm, que usualmente é chamada de revestimento primário e 

sobre esta uma passarela de pedra ou metralha para períodos chuvosos. 

Alteração do escoamento 

superficial 

• Recomenda-se que sejam instalados sistemas de drenagens das águas pluviais; 

• Os sistemas de drenagens das águas pluviais deverá coletar as águas através de guias adjacentes 

às vias de circulação; 

• As águas pluviais deverão ser conduzidas às caixas de coleta, aos tubos de concreto e às estruturas 

de dissipação de energia, para posteriormente serem lançadas na drenagem natural.  

Redução da infiltração 

das águas pluviais   

• Recomenda-se que sejam instalados sistemas de captação das águas pluviais, como exemplo, 

cisternas para armazenamento dessas águas e posteriormente reuso para: irrigação de áreas 

verdes e aspersão de pátios e vias internas, também utilizada para área de reserva legal e reposição 

florestal; 

• Os sistemas de captação deve ser instalado em toda região da implantação para o total 

aproveitamento das águas pluviais; 

• Se possível devem ser implantados jardins e áreas verdes para facilitar a infiltração. 

Diminuição da recarga 

hídrica do aqüífero no 

cristalino 

• Construir canaletas, sarjetas ou guias em direção a esses sumidouros; 

• Implantação de jardins para aumentar a área de recarga do aquífero. 

Formação de processos 

erosivos em decorrência 

da terraplanagem 

• Fazer o controle técnico dos trabalhos de terraplanagem, de forma que ocorra o equilíbrio no 

manejo dos materiais, minimizando os excedentes entre cortes e aterros; 

• A aquisição de materiais de aterro a serem manejados para a área, caso exista, deverá ser realizada 

através de empresas mineradoras devidamente legalizada, para se responsabilizar pela qualidade 

do material a ser utilizado na terraplanagem. 
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Lançamento de poeiras 
• Deverá ser realizada aspersão de águas nas superfícies durante a execução da obra, desse modo 

minimizando o lançamento de particulados.. 

 

Fase de Operação 

IMPACTOS: 

MF 11 – Má qualidade do ar pela decomposição dos resíduos 

Medidas Mitigadoras: 

 

• O Aterro Sanitário deverá ser projetado para operar pelo Método da Superfície e/ou da Rampa, 

cujas frentes de trabalho serão segmentadas em valas que serão escavadas gradativamente, de acordo 

com a demanda de resíduos sólidos recebidas. 

• O Método da Rampa é utilizado em áreas planas e secas, que disponham de solo para ser aproveitado 

na cobertura do lixo. O método é executado depositando um certo volume de lixo na vala escavada, 

onde é compactado por um trator de esteira em várias camadas delgadas de 0,30 m, passando em cada 

camada 06 vezes, até 5,90 m de altura. Em seguida, o trator escora na parte oposta da operação, material 

para a cobertura diária de 0,25 m do lixo compactado, formando as células sanitárias. 

• A adoção desta técnica possibilita o confinamento, que associado ao recobrimento e à compactação 

do lixo com solo proveniente da escavação das valas, minimiza de imediato os impactos ambientais, a 

partir do momento em que se evita a exposição do lixo ao ambiente. 

• Esta solução apresenta as vantagens de redução da infiltração na célula sanitária em face do 

recobrimento diário com solo escavado das células, associado aos sistemas de drenagem no entorno e 

na linha do perímetro interno das valas. 

• Para as demandas iniciais as valas deverão ser extremamente restritas, com dimensões mínimas, de 

forma a minimizar a área exposta de resíduos e as áreas abertas de valas que estariam susceptíveis ao 

acúmulo de chorume e águas pluviais. 

• A camada de resíduo a ser espalhada e compactada inicialmente terá espessura média de 20 cm e 

que ao executar 04 camadas sobrepostas atingirá espessura total de 1,00 m, o que só assim será 

executada a camada de recobrimento com 20 cm de espessura. 

• A célula será concluída com coroamento na espessura de 1,00 m no eixo longitudinal da célula e 

espessura de 0,60 m nos bordos laterais, utilizando o solo proveniente da escavação, que apresente boa 

configuração de impermeabilidade e que permita a selagem da célula. 

 

MF 12 – Emissão de gases contaminantes (CH4, CO2, CO, H2, N2, O2) 

Medidas Mitigadoras: 

• Aplicação de drenos verticais tipo chaminé, confeccionadas por tubos de concreto perfurados com 

diâmetro de 60 cm, revestidos com brita nº 04. 
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• Os furos do tubo de concreto terão diâmetro de 3cm espaçados em linhas verticais a cada 30cm, 

com linhas adjacentes desordenadas na metade do espaçamento. 

• Estes drenos devem ser projetados com a distância entre eles dentro de um raio máximo de 30 

metros e terão início na base da trincheira, exatamente sobre o dreno horizontal e subindo até 01 metro 

acima da última camada de lixo. 

• Estes drenos também ajudarão na drenagem de fundo, fazendo com que os líquidos percolados 

escoem para o dreno horizontal. 

• Antes da compactação do lixo deverá ser colocada gradativamente ao redor dos drenos uma camada 

de 30 cm de brita nº 04, perfazendo um diâmetro total de 120 cm. 

• Para contenção da brita deverá ser utilizada uma tela de aço soldada com diâmetro de 120 cm. 

• Os tubos devem ser colocados uns sobre os outros como uma chaminé de tal forma que o 

acoplamento de um com o outro ocorra pelo sistema de “ponta e bolsa”. 

• A extremidade do último tubo em cada poço formado deverá ficar a uma altura mínima de 90 cm, 

a partir da cota da camada do lixo recoberto com a finalidade de evitar eventuais danos aos veículos e 

ao pessoal em trânsito no aterro.O último tubo não deverá ser furado. 

• Deverão ser analisados os seus principais componentes: CH4, CO2, CO, H2, N2, O2. 

 

MF 13 – Má qualidade do ar pela emissão dos gases por veículos 

Medidas Mitigadoras: 

• Verificar e promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, geradores, 

tratores, etc.) envolvidos na implantação do projeto; 

 

MF 14 - Uso e ocupação do solo 

Medidas Mitigadoras: 

• Adotar medidas que evitem que essas alterações do uso e  ocupação do solo ocorram de forma 

desordenada. 

 

MF 15 - Derramamento de óleo combustível 

Medidas Mitigadoras: 

• Promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, tratores, geradores, etc) 

envolvidos na obra; 

• Construir piezômetros próximo das oficinas, locais de manutenção e depósitos ou tanques de 

combustíveis para verificar a qualidade da água subterrânea em possíveis derramamento de óleo / 

combustível.  

• Os postos de abastecimento interno deverão seguir as normas ABNT ou NBR. 

 

MF 16 - Produção de resíduos sólidos e efluentes 
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Medidas Mitigadoras: 

• Executar o Programa de Gerenciamento de Resíduos – PGR - durante todas as etapas com objetivo 

principal de assegurar o estabelecimento de procedimentos de controle de forma a garantir que o 

mínimo possível de resíduos sólidos e efluentes decorrentes da atividade sejam gerados. 

• O lixo gerado no canteiro de obras, assim como o oriundo do campo, deve ser acondicionado em 

cestos específicos para cada tipo de material: 1. Lixo orgânico, 2. Plásticos, Papéis, Metais e Vidros e; 

3. Óleos e graxas. O lixo orgânico será encaminhado ao aterro sanitário, os inorgânicos às usinas de 

reciclagem mais próxima e óleos e graxas para empresas licenciadas e capacitadas para dar destinação 

final a esses resíduos. 

• Oferecer condições sanitárias e ambientais adequadas, em função do contingente de trabalhadores 

durante a implantação do projeto. 

• Construir instalações sanitárias para atender as necessidades dos trabalhadores, devendo ser 

implantado no canteiro de obras sistema de esgotamento sanitário de acordo com as normas 

preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT 

 

MF 17 - Alteração do escoamento superficial 

 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Recomenda-se que sejam instalados sistemas de drenagens das águas pluviais; 

• Os sistemas de drenagens das águas pluviais deverá coletar as águas através de guias adjacentes às 

vias de circulação; 

• As águas pluviais deverão ser conduzidas às caixas de coleta, aos tubos de concreto e às estruturas 

de dissipação de energia, para posteriormente serem lançadas na drenagem natural.  

 

MF 18 - Redução da infiltração das águas pluviais   

 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Recomenda-se que sejam instalados sistemas de captação das águas pluviais, como exemplo, 

cisternas para armazenamento dessas águas e posteriormente reuso para: irrigação de áreas verdes e 

aspersão de pátios e vias internas, Reserva Legal e na reposição florestal. 

• Os sistemas de captação deve ser instalado em toda região da instalação  para o total aproveitamento 

das águas pluviais; 

• Se possível devem ser implantados jardins para facilitar a infiltração; 

 

MF 19 - Diminuição da recarga hídrica do aqüífero cristalino 
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Medidas Mitigadoras: 

• Construir canaletas, sarjetas ou guias em direção a esses sumidouros; 

• Implantação de jardins para aumentar a área de recarga do aqüífero. 

 

MF 20 – Produção de chorume e percolado 

Medidas Mitigadoras: 

• A concepção adotada para o Aterro Sanitário deverá reduzir ao máximo a geração dos líquidos 

percolados, pois apesar da quantidade de lixo anual produzida ser considerável, a região apresenta um 

balanço hídrico negativo e o sistema de acondicionamento do lixo projetado é bastante eficiente, 

entretanto, ocorrendo sua formação, é necessário que seja implantado um sistema de coleta e 

tratamento antes de seu lançamento final. 

• Com o objetivo de evitar a contaminação dos recursos hídricos, foi prevista a execução de um 

sistema de valas de drenagem para a coleta de chorume produzido no Aterro, com seu 

encaminhamento para a estação de tratamento de chorume. 

• O sistema de drenagem de líquidos percolados deverá ser constituído por canaletas escavadas 

diretamente no solo, tendo seu ponto de convergência na menor cota da base do aterro, onde serão 

direcionadas para a estação. 

• As valas serão implantadas no fundo da trincheira com declividade mínima de 1% e seção de 40 x 

40 cm, preenchidas com brita nº 04. 

• A distância máxima entre os drenos é de 30 metros na forma de espinha de tubulação em Y 

conforme Projeto Executivo, sendo previsto para o 1º ano de implantação da obra uma extensão de 

300 metros. 

• O sistema de tratamento proposto é biológico e consiste em direcionar o chorume para a lagoa de 

acúmulo, que processa o percolado e após tratamento apresentará características ideais para aguar a 

área de reposição florestal da área e do cinturão verde do Aterro. 

• O sistema de drenagem e tratamento de líquidos percolados – o dimensionamento do sistema de 

drenagem e tratamento de líquidos percolados deve seguir as seguintes etapas: 

• Determinar da vazão de chorume utilizando o método do balanço das águas; 

• Dimensionar drenos internos e anelares das células, dos poços de captação e tubulações que escoam 

o chorume até o tratamento; 

• Dimensionar estação de tratamento de líquidos considerando a vazão e as características do 

chorume, com objetivo de adequar o efluente tratado aos parâmetros da legislação. 

• Construir poços de observação (piezômetros) para realizar análises periódicas. 

 

MF 21 – Degradação da paisagem 

 

Medidas Mitigadoras: 



 

 
445 

 

• Implantação de uma faixa bem arborizada, contornando todo o perímetro do aterro e ainda áreas 

de jardins no entorno da Guarita do portão de acesso e na área da Administração, visando evitar 

impactos visuais negativos ao público externo e também otimizar a dispersão vertical do biogás e 

odores. 

• Preservar a vegetação nativa, promovendo regularmente sua poda e manutenção constante. Como 

boa parte da área já se encontra degradada, torna-se indispensável a plantação de árvores nativas que 

se adaptem ao tipo de solo e clima da região, formando desta forma um “cinturão verde”. 

• Plantio de um “cinturão” verde com plantas nativas com 03 linhas alternadas, conforme Projeto de 

Reposição Florestal de árvores com distância de 1,50 m da cerca de contorno do terreno e com 1,20 m 

de distância entre árvores ao longo da área de preservação que circunda o terreno, e que deverão 

plantadas no início do período chuvoso.  

• Executar uma barreira de isolamento compacta, desde a base até o topo, com barreiras vegetais 

constituídas por Eucaliptos e árvores nativas adultas, que não cumprem adequadamente a função de 

isolamento visual. 

• Preservar a vegetação existente, numa faixa de no mínimo 05 (cinco) metros, sendo implantada 

árvores e arbustos de porte nas áreas degradadas, visando reduzir os efeitos estéticos causados pelo uso 

do terreno. 

• A supressão e escavações deverão ser realizados de forma parcelada, iniciando na primeira célula 

indicada no Projeto específico de reposição florestal, promovendo a supressão vegetal e escavação à 

proporção que as áreas forem sendo utilizadas. 

 

MF 22 - Alteração na morfologia local em virtude da extração de jazidas 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Adotar medidas que evitem que essas alterações promovam processos erosivos. 

• Obtenção da licença de instalação de áreas de jazidas e bota-foras junto ao órgão ambiental estadual, 

mediante apresentação dos correspondentes Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs); 

• exigências na Licitação e no Contrato de Obras quanto ao manejo dessas áreas. 

 

MF 23 - Assoreamento de corpos hídricos 

 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Realizar monitoramento dos resíduos aterrados.  
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• Criar sistema de drenagem de águas pluviais através de guias e sarjetas, essas águas deverão ser 

conduzidas as caixas de sedimentação e dissipação de energia, para posteriormente serem lançadas nas 

lagoas de acúmulo e depois no corpo hídrico natural; 

• Drenagens eficientes acopladas a lagoas de estabilização, ao menos nos canteiros de obras, que 

minimizem os transportes de sedimentos; 

• Controle de processos erosivos; 

• Controle do escoamento e da dispersão do escoamento superficial; 

• Monitoramento e fiscalização da operação do canteiro e alojamentos; 

• Implantação de sistemas de esgotamento sanitário, caixas de gordura e de decantação nos canteiros; 

• Disposição final de resíduos adequada. 

 

MF 24 - Alteração na qualidade das águas 

 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Implantar sistema de monitoramento dos corpos hídricos existentes através da realização periódica 

de análises físico-química, bacteriológicas e de hidrocarbonetos. 

• Construir poços de observação (piezômetros) para facilitar a realização análises físico químicas 

periódicas. 

• Construir rede de pontos de coleta de amostras de águas superficiais e subterrâneas, que se 

encontram na área de influência do empreendimento. 

• Projetar pontos de coleta de amostra à montante, jusante e dentro da área do aterro sanitário, de 

forma que os resultados possam ser comparados. 

• As amostras coletadas devem ser analisadas conforme as exigências da Resolução CONAMA Nº 

430, de 13 de maio de 2011. 

• A Frequência da amostragem deverá ser realizada pelo menos 01 (uma) vez ao ano, para todos os 

parâmetros monitorados. 

• No caso do monitoramento das águas superficiais de cursos e corpos d’água com regime 

intermitente, a freqüência da amostragem ficará condicionada ao período de intermitência do talvegue. 

• Líquidos: os parâmetros que deverão ser utilizados para análise de águas superficiais serão os 

mesmos adotados para os líquidos percolados e subterrâneos, ou seja: 

 

1 – pH 

2 – Alcalinidade 

3 – Condutividade 

4 – Resíduos Gravimétricos 

5 – Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
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6 – Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

7 – Nitrogênio 

8 – Fósforo 

9 – Metais, entre outros 

 
Quadro 93 - Resumo das medidas mitigadoras do meio físico durante a fase de operação do CTDR - 

Aterro Sanitário do município de Guarabira - PB. 

FASE DE OPERAÇÃO – MEIO FÍSICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Má qualidade do ar pela 

decomposição dos 

resíduos 

• O Aterro Sanitário deverá ser projetado para operar pelo Método da Superfície e/ou da Rampa, 

cujas frentes de trabalho serão segmentadas em valas que serão escavadas gradativamente, de 

acordo com a demanda de resíduos sólidos recebidas; 

• O Método de Superfície é utilizado em áreas planas e secas, que disponham de solo para ser 

aproveitado na cobertura do lixo. O método é executado depositando um certo volume de lixo na 

vala escavada, onde é compactado por um trator de esteira em várias camadas delgadas de 0,30 m, 

passando em cada camada 5 a 6 vezes, até 5 m de altura. Em seguida, o trator escora na parte 

oposta da operação, material para a cobertura diária de 0,25 m do lixo compactado, formando as 

células sanitárias; 

• A adoção desta técnica possibilita o confinamento, que associado ao recobrimento e à 

compactação do lixo com solo proveniente da escavação das valas, minimiza de imediato os 

impactos ambientais, a partir do momento em que se evita a exposição do lixo ao ambiente; 

• Esta solução apresenta as vantagens de redução da infiltração na célula sanitária em face do 

recobrimento diário com solo escavado das células, associado aos sistemas de drenagem no 

entorno e na linha do perímetro interno das valas; 

• Para as demandas iniciais as valas deverão ser extremamente restritas, com dimensões mínimas, 

de forma a minimizar a área exposta de resíduos e as áreas abertas de valas que estariam 

susceptíveis ao acúmulo de chorume e águas pluviais; 

• A camada de lixo a ser espalhada e compactada inicialmente terá espessura média de 20 cm e que 

ao executar 04 camadas sobrepostas atingirá espessura total de 1,00 m, o que só assim será 

executada a camada de recobrimento com 20 cm de espessura; 

• A célula será concluída com coroamento na espessura de 1,00 m no eixo longitudinal da célula e 

espessura de 0,60 m nos bordos laterais, utilizando o solo proveniente da escavação, que apresente 

boa configuração de impermeabilidade e que permita a selagem da célula. 

Emissão de gases 

contaminantes (CH4, 

CO2, CO, H2, N2, O2) 

• Aplicação de drenos verticais tipo chaminé, confeccionadas por tubos de concreto perfurados ou 

de peão,  com diâmetro de 60 cm, revestidos com brita nº 04; 

• Os furos do tubo de concreto terão diâmetro de 3cm espaçados em linhas verticais a cada 30cm, 

com linhas adjacentes desordenadas na metade do espaçamento; 

• Estes drenos devem ser projetados com a distância entre eles dentro de um raio máximo de 30 

metros e terão início na base da trincheira, exatamente sobre o dreno horizontal e subindo até 01 

metro acima da última camada de lixo; 

• Estes drenos também ajudarão na drenagem de fundo, fazendo com que os líquidos percolados 

escoem para o dreno horizontal; 
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• Antes da compactação do lixo deverá ser colocada gradativamente ao redor dos drenos uma 

camada de 30 cm de brita nº 04, perfazendo um diâmetro total de 120 cm; 

• Para contenção da brita deverá ser utilizada uma tela de aço soldada com diâmetro de 120 cm; 

• Os tubos devem ser colocados uns sobre os outros como uma chaminé de tal forma que o 

acoplamento de um com o outro ocorra pelo sistema de “ponta e bolsa”; 

• A extremidade do último tubo em cada poço formado deverá ficar a uma altura mínima de 90 cm, 

a partir da cota da camada do lixo recoberto com a finalidade de evitar eventuais danos aos 

veículos e ao pessoal em trânsito no aterro.O último tubo não deverá ser furado; Poderá ser 

utilizado tubo de PEAD. 

• Deverão ser analisados os seus principais componentes: CH4, CO2, CO, H2, N2, O2. 

Má qualidade do ar pela 

emissão dos gases por 

veículos 

• Verificar e promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, geradores, 

tratores, etc.) envolvidos na implantação do projeto; 

Uso e ocupação do solo 
• Adotar medidas que evitem que essas alterações do uso e  ocupação do solo ocorram de forma 

desordenada. 

Derramamento de óleo 

combustível 

• Promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, tratores, geradores, etc) 

envolvidos na obra; 

• Construir piezômetros próximo das oficinas, locais de manutenção e depósitos ou tanques de 

combustíveis para verificar a qualidade da água subterrânea em possíveis derramamento de 

óleo/combustível.  

• Os postos de abastecimento interno deverão seguir as normas ABNT ou NBR, caso seja utilizado 

no empreendimento 

Produção de resíduos 

sólidos e efluentes 

• Executar o Programa de Gerenciamento de Resíduos – PGR - durante todas as etapas com 

objetivo principal de assegurar o estabelecimento de procedimentos de controle de forma a 

garantir que o mínimo possível de resíduos sólidos e efluentes decorrentes da atividade sejam 

gerados; 

• O lixo gerado no cateiro de obras, assim como o oriundo do campo, deve ser acondicionado em 

cestos específicos para cada tipo de material: 1. Lixo orgânico, 2. Plásticos, Papéis, Metais e Vidros 

e; 3. Óleos e graxas. O lixo orgânico será encaminhado ao aterro municipal, os inorgânicos às 

usinas de reciclagem mais próxima e óleos e graxas para empresas licenciadas e capacitadas para 

dar destinação final a esses resíduos. 

• Oferecer condições sanitárias e ambientais adequadas, em função do contingente de trabalhadores 

durante a implantação do projeto; 

• Construir instalações sanitárias para atender as necessidades dos trabalhadores, devendo ser 

implantado no canteiro de obras sistema de esgotamento sanitário de acordo com as normas 

preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT. 

Alteração do escoamento 

superficial 

• Recomenda-se que sejam instalados sistemas de drenagens das águas pluviais; 

• Os sistemas de drenagens das águas pluviais deverá coletar as águas através de guias adjacentes às 

vias de circulação; 

• As águas pluviais deverão ser conduzidas às caixas de coleta, aos tubos de concreto e às estruturas 

de dissipação de energia, para posteriormente serem lançadas nas lagoas de acúmulo e na 

drenagem natural.  
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Redução da infiltração 

das águas pluviais   

• Recomenda-se que sejam instalados sistemas de captação das águas pluviais, como exemplo, 

cisternas para armazenamento dessas águas e posteriormente reuso para: irrigação de áreas verdes 

e aspersão de pátios e vias internas, reserva legal e na reposição florestal; 

• Os sistemas de captação deve ser instalado em toda região da implantação  para o total 

aproveitamento das águas pluviais; 

• Se possível devem ser implantados jardins para facilitar a infiltração. 

Diminuição da recarga 

hídrica do aqüífero 

cristalino 

• Construir canaletas, sarjetas ou guias em direção a esses sumidouros; 

• Implantação de jardins para aumentar a área de recarga do aqüífero. 

Produção de chorume e 

percolado 

• A concepção adotada para o Aterro Sanitário deverá reduzir ao máximo a geração dos líquidos 
percolados, pois apesar da quantidade de lixo anual produzida ser considerável, a região apresenta 

um balanço hídrico negativo e o sistema de acondicionamento do lixo projetado é bastante 
eficiente, entretanto, ocorrendo sua formação, é necessário que seja implantado um sistema de 

coleta e tratamento antes de seu lançamento final; 

• Com o objetivo de evitar a contaminação dos recursos hídricos, foi prevista a execução de um 

sistema de valas de drenagem para a coleta de chorume produzido no Aterro, com seu 
encaminhamento para a estação de tratamento de chorume; 

• O sistema de drenagem de líquidos percolados deverá ser constituído por canaletas escavadas 
diretamente no solo, tendo seu ponto de convergência na menor cota da base do aterro, onde 

serão direcionadas para a estação; 

• As valas serão implantadas no fundo da trincheira com declividade mínima de 1% e seção de 40 x 

40 cm, preenchidas com brita nº 04; 

• A distância máxima entre os drenos é de 15 metros na forma de espinha de peixe conforme 

Projeto, sendo previsto para o 1º ano de implantação da obra uma extensão de 300 metros; 

• O sistema de tratamento proposto é biológico e consiste em direcionar o chorume para a lagoa de 
acúmulo que processam o percolado e após tratamento apresentará características ideais para 

aguar o reflorestamento da área e do cinturão verde do Aterro; 

• O excedente do efluente será tratado pelo processo físico-químico com solução de hidróxido de 

cálcio Ca(OH)2, a 1% com dosagem entre 800 a 1.200 mg/l, no qual é previsto uma remoção de 
100 % de DBO5,20, 88 % de SS, 92 % de fósforo total, 90 % de fósforo solúvel e 99,999 % de 

coliformes fecais, e como conseqüência o sistema apresentará um efluente final inócuo ao meio 
ambiente, que para efeito de pesquisa, parte retornará ao aterro sanitário pelo sistema de 

drenagem dos gases e parte será utilizada para aguar a cerca vegetal e o reflorestamento da área; 

• O sistema de drenagem e tratamento de líquidos percolados – o dimensionamento do 

sistema de drenagem e tratamento de líquidos percolados deve seguir as seguintes etapas: 

• Determinar da vazão de chorume utilizando o método do balanço das águas; 

• Dimensionar drenos internos e anelares das células, dos poços de captação e tubulações que 

escoam o chorume até o tratamento; 

• Dimensionar estação de tratamento de líquidos considerando a vazão e as características do 

chorume, com objetivo de adequar o efluente tratado aos parâmetros da legislação. 

• Construir poços de observação (piezômetros) para realizar análises periódicas. 

Degradação da paisagem 

• Implantação de uma faixa bem arborizada, contornando todo o perímetro do aterro e ainda áreas 
de jardins no entorno da Guarita do portão de acesso e na área da Administração, visando evitar 

impactos visuais negativos ao público externo e também otimizar a dispersão vertical do biogás e 
odores; 

• Preservar a vegetação nativa, promovendo regularmente sua poda e manutenção constante. Como 
boa parte da área já se encontra degradada, torna-se indispensável a plantação de árvores nativas 

que se adaptem ao tipo de solo e clima da região, formando desta forma um “cinturão verde”; 
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• Plantio de um “cinturão” verde com plantas nativas com 03 linhas alternadas de árvores com 

distância de 1,50 m da cerca de contorno do terreno e com 1,20 m de distância entre árvores ao 

longo da área de preservação que circunda o terreno, e que deverão plantadas no início do período 
chuvoso; 

• Executar uma barreira de isolamento compacta, desde a base até o topo, composto de barreiras 

vegetais constituídas por Eucaliptos e árvores nativas adultas, que não cumprem adequadamente 

a função de isolamento visual;  

• Preservar a vegetação existente, numa faixa de no mínimo 05 (cinco) metros, sendo implantada 

árvores e arbustos de porte nas áreas degradadas, visando reduzir os efeitos estéticos causados 
pelo uso do terreno; 

• A supressão vegetal  e escavações deverão ser realizados de forma parcelada, iniciando na primeira 
célula indicada no Projeto, promovendo a supressão e escavação à proporção que as áreas forem 

sendo utilizadas, conforme projeto de reposição florestal.. 

Alteração na morfologia 

local em virtude da 

extração de solo 

• Adotar medidas que evitem que essas alterações promovam processos erosivos; 

• Obtenção da licença de instalação de áreas de jazidas e bota-foras junto ao órgão ambiental 

estadual, mediante apresentação dos correspondentes Projetos de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRADs), caso ocorram na implantação e operação; 

• Exigências no Contrato de Obras quanto ao manejo dessas áreas. 

Assoreamento de corpos 

hídricos 

• Criar sistema de drenagem através de guias e sarjetas, essas águas deverão ser conduzidas as caixas 

de sedimentação e dissipação de energia, para posteriormente serem lançadas em lagoas pluviais 
e depois no corpo hídrico natural; 

• Revitalizar a mata ciliar dos riachos do entorno do empreendimento impactado obedecendo as 
recomendações da Lei 12.651 de 2012; 

• Drenagens eficientes acopladas a lagoas de estabilização, ao menos nos canteiros de obras, que 

minimizem os transportes de sedimentos; 

• Controle de processos erosivos; 

• Controle do escoamento e da dispersão do escoamento superficial; 

• Monitoramento e fiscalização da operação do canteiro e alojamentos; 

• Implantação de sistemas de esgotamento sanitário, caixas de gordura e de decantação nos 

canteiros; 

• Disposição final de resíduos adequada. 

Alteração na qualidade 

das águas 

• Implantar sistema de monitoramento dos corpos hídricos existentes através da realização 

periódica de análises físico-química, bacteriológicas e de hidrocarbonetos. 

• Construir poços de observação (piezômetros) para facilitar a realização análises físico químicas 

periódicas. 

• Construir rede de pontos de coleta de amostras de águas superficiais e subterrâneas, que se 

encontram na área de influência do empreendimento. 

• Projetar pontos de coleta de amostra à montante, jusante e dentro da área do aterro sanitário, de 

forma que os resultados possam ser comparados. 

• As amostras coletadas devem ser analisadas conforme as exigências da Resolução CONAMA Nº 
20, de 18 de junho de 1986 e CONAMA 430/2011. 

• A Freqüência da amostragem deverá ser realizada pelo menos 01 (uma) vez ao ano, para todos os 
parâmetros monitorados. 

• Líquidos: os parâmetros que deverão ser utilizados para análise de águas superficiais serão os 

mesmos adotados para os líquidos percolados e subterrâneos, ou seja: 
 

1. pH 
2. Alcalinidade 
3. Condutividade 

4. Resíduos Gravimétricos 
5. Demanda Química de Oxigênio (DQO) 
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6. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

7. Nitrogênio 
8. Fósforo 

9. Metais, entre outros 

 

 MEDIDAS MITIGADORAS - MEIO BIÓTICO  

 

Com base na matriz de análise dos Impactos Ambientais no Meio Biótico, seguem aqui as 

recomendações e orientações que visam evitar ou atenuar os impactos ambientais ao MEIO BIÓTICO 

do Aterro Sanitário no município de Guarabira - PB.  

Essas medidas foram divididas em 02 (duas) fases de implantação e operação dispostas de 

forma individual, sendo que cada uma corresponde a um impacto gerado. 

 

Fase de Implantação 

 

IMPACTOS: 

MB 01 - Supressão da Vegetação 

Medidas Mitigadoras: 

• As obras referentes à terraplanagem do local do CTDR - Aterro Sanitário e a abertura da via de 

acesso à ADA serão de responsabilidade da empresa empreendedora; 

• Os regulamentos e procedimentos quanto à Segurança do Trabalho, Proteção ao Meio Ambiente e 

Saúde Ocupacional deverão ser impreterivelmente seguidos, respeitados e cumpridos; 

• Otimização da supressão da ADA, restringindo-se apenas as áreas mencionadas no projeto, visando 

à minimização dos impactos sobre o meio ambiente; 

• A escolha mais adequada para construção de uma via de acesso contribui significativamente para 

minimização dos impactos e custos operacionais do empreendimento, bem como dar preferência para 

vias já existentes; 

• Os resíduos referentes aos restos de supressão vegetal e podas deverão ser removidos para locais 

apropriados de acordo com as especificações estabelecidas pela lei que rege sobre a disposição desses 

rejeitos, ou poderão ser aproveitados no manejo ou compostagem orgânica 

 

MB 02 - Caça e captura de animais 

 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Fiscalização da empresa responsável pelo empreendimento, bem como a implantação de programas 

de educação ambiental, contribui significativamente para redução desses impactos e cumprimento do 
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código ambiental referente aos crimes ambientais que proíbe a caça, aquisição, comercialização e 

aprisionamento de animais silvestres por parte dos membros da empresa; 

• Extensão dos programas de educação ambiental a toda região e principalmente para os moradores 

circunvizinhos, mostrando os objetivos e a responsabilidade da empresa para com o meio ambiente;  

• Mediante constatação de prática ilegal, comunicar ao órgão ambiental competente a fim de que 

sejam tomadas todas as providências cabíveis. 

 

MB 03 - Afugentamento da Fauna 

 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Tal impacto está diretamente ligado à duração da implantação do Empreendimento, dessa maneira, 

a otimização para implantação do Aterro Sanitário promove a redução do tempo de duração dos 

impactos referentes à emissão de ruídos, produzidas principalmente por máquinas e automóveis. Além 

disso, o processo de movimentação do solo promovido pela terraplanagem e a supressão da vegetação 

sugere uma melhor qualidade ambiental, bem como uma melhor adaptação dos animais silvestres em 

relação ao empreendimento. 

 

MB 04 - Acidentes com a Fauna 

 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Para o fluxo de veículos e operação dos equipamentos durante a instalação do Aterro Sanitário, 

normas e procedimentos deverão ser implantadas a fim diminuírem os acidentes com a fauna como 

sinalizar e orientar os motorista quanto ao limite de velocidade e os locais de maior movimento de 

animais silvestres; 

• Promover palestras e cursos para os trabalhadores do Empreendimento sobre os procedimentos 

diante a uma situação eventual de acidente com a fauna.   

 

MB 05 - Geração de Resíduos Sólidos, Emissões de Partículas e Efluentes 

Medidas Mitigadoras: 

• Todos os resíduos, principalmente os resíduos como cascalhos gerados e efluentes domésticos 

gerados durante a obra, serão acondicionados e transportados por empresa especializada no 

acondicionamento e transporte destes resíduos para o tratamento adequado dos mesmos. 
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Quadro 94 - Resumo das medidas mitigadoras do meio biótico durante a fase de instalação do Aterro 
Sanitário do município de Guarabira - PB 

FASE DE IMPLANTAÇÃO – MEIO BIÓTICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Supressão da Vegetação 

• As obras referentes à terraplanagem do local do Aterro Sanitário e a abertura da via de acesso à 

ADA serão de responsabilidade da empresa empreendedora; 

• Os regulamentos e procedimentos quanto à Segurança do Trabalho, Proteção ao Meio Ambiente 

e Saúde Ocupacional deverão ser impreterivelmente seguidos, respeitados e cumpridos; 

• Otimização da supressão da ADA, restringindo-se apenas as áreas mencionadas no projeto, 

visando à minimização dos impactos sobre o meio ambiente; 

• A escolha mais adequada para construção de uma via de acesso contribui significativamente para 

minimização dos impactos e custos operacionais do empreendimento, bem como dar preferência 

para vias já existentes; 

• Os resíduos referentes aos restos de supressão vegetal e podas deverão ser removidos para locais 

apropriados de acordo com as especificações estabelecidas pela lei que rege sobre a disposição 

desses rejeitos ou poderão ser aproveitados no manejo ou compostagem orgânica. 

Caça e captura de 

animais 

• Fiscalização da empresa responsável pelo empreendimento, bem como a implantação de 

programas de educação ambiental, contribui significativamente para redução desses impactos e 

cumprimento do código ambiental referente aos crimes ambientais que proíbe a caça, aquisição, 

comercialização e aprisionamento de animais silvestres por parte dos membros da empresa; 

• Extensão dos programas de educação ambiental a toda região e principalmente para os moradores 

circunvizinhos, mostrando os objetivos e a responsabilidade da empresa para com o meio 

ambiente;  

• Mediante constatação de prática ilegal, comunicar ao órgão ambiental competente a fim de que 

sejam tomadas todas as providências cabíveis. 

Afugentamento da 

Fauna 

• Tal impacto está diretamente ligado à duração da implantação do Empreendimento, dessa 

maneira, a otimização para implantação do Aterro Sanitário promove a redução do tempo de 

duração dos impactos referentes à emissão de ruídos, produzidas principalmente por máquinas e 

automóveis. Além disso, o processo de movimentação do solo promovido pela terraplanagem e a 

supressão da vegetação sugere uma melhor qualidade ambiental, bem como uma melhor 

adaptação dos animais silvestres em relação ao empreendimento. 

Acidentes com a Fauna 

• Para o fluxo de veículos e operação dos equipamentos durante a instalação do Aterro Sanitário, 

normas e procedimentos deverão ser implantadas a fim diminuírem os acidentes com a fauna 

como sinalizar e orientar os motorista quanto ao limite de velocidade e os locais de maior 

movimento de animais silvestres; 

• Promover palestras e cursos para os trabalhadores do Empreendimento sobre os procedimentos 

diante a uma situação eventual de acidente com a fauna.   

Geração de Resíduos 

Sólidos, Emissões de 

Partículas e Efluentes 

• Todos os resíduos, principalmente os resíduos como cascalhos gerados e efluentes domésticos 

gerados durante a obra, serão acondicionados e transportados por empresa especializada no 

acondicionamento e transporte destes resíduos para o tratamento adequado dos mesmos. 

 

 

Fase de operação 
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MB 06 - Supressão da Vegetação  

Medidas Mitigadoras: 

 

• Realizar manutenção na faixa de acesso e da obra de modo a evitar que as plantas adquiram porte 

arbóreo e se desenvolvam no perímetro pré-estabelecido pelo projeto de forma a atenuar os riscos de 

incêndio e acidentes com os veículos. No entanto, as outras áreas do Aterro Sanitário, como a Área de 

Reserva Legal (ARL), não poderão sofrer degradação sem que haja uma autorização prévia do órgão 

ambiental competente, bem como a Área de Reposição Florestal. 

 

MB 07 - Caça e captura de animais silvestres 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Sensibilizar os trabalhadores do Aterro Sanitário quanto à importância e a necessidade de se 

conservar o meio ambiente através de programas de educação ambiental, respeitando eticamente o 

código ambiental que proíbe a caça, aquisição e aprisionamento de animais silvestres; 

• Comunicar e denunciar aos órgãos ambientais federais ou estaduais competentes, qualquer prática 

ilegal ou crime ambiental praticado por pessoas físicas ou jurídicas que venham a degradar o meio 

ambiente. 

 

MB 08 - Fuga e afugentamento da fauna 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Adotar procedimentos educativos visando à orientação e sensibilização dos funcionários envolvidos, 

instruindo-os para evitar o confronto com os animais a fim de contribuir para manutenção das 

espécies; 

• As máquinas e equipamentos ruidosos deverão ter seu tempo de uso otimizado e apenas nos locais 

de operação do Aterro Sanitário;   

• Periodicamente, deverão ser feitas algumas inspeções e manutenções nos equipamentos para redução 

ruídos produzidos, de modo a atender o Plano de Controle de Ruídos; 

 

MB 09 -  Acidentes com a fauna 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Instalar placas de sinalização indicando a presença de animais silvestres próximos ao 

Empreendimento e para a redução de velocidade dos veículos quando adentrarem no limite da ADA 

do Aterro Sanitário; 
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• Manter as vias de acesso limpas (sem lixo domiciliar) e com vegetação baixa (cortada e podada) para 

não atraírem os animais para essa faixa. 

 

MB 10 - Geração de Resíduos Sólidos, Emissões de Partículas e Efluentes 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Os resíduos sólidos do processo de operação do Aterro Sanitário serão acondicionados em locais 

apropriados e reutilizados no próprio manejo do Empreendimento; 

• As águas pluviais e chorume serão tratadas na ETE do Aterro Sanitário e não serão lançadas no meio 

ambiente, pois trata-se de um aterro seco; 

• Durante a operação do Aterro com o uso de máquinas e veículos, usar-se-á combustíveis 

potencialmente menos poluentes como o biodiesel a fim de reduzir expressivamente o lançamento de 

gases poluentes na atmosfera, os quais contribuem para o aquecimento global; 

• A reutilização dos resíduos da construção civil produzidos na obra poderá ganhar um destino final 

ecologicamente mais adequado, de forma a contribui para redução do volume de material levado aos 

aterros, bem como colabora para redução de gastos com transporte e acondicionamento.  

• O derramamento ou vazamento de produtos químicos de qualquer natureza devem ser contidos e 

protegidos do contato com a fauna local, bem como do contato dos mesmos com o solo através do uso 

de barreiras de contenção; 

• Havendo qualquer acidente que envolva a segurança ou qualidade do meio ambiente local ou 

regional, deve ser executado um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para que os 

impactos sejam minimizados e as condições originais sejam restauradas. 

 

Segue no Quadro 95 o resumo das medias mitigadoras relativas ao meio biótico durante a fase 

de operação do Aterro Sanitário de Guarabira – PB.  

 

Quadro 95 - Resumo das medias mitigadoras relativas ao meio biótico durante a fase de operação do 
Aterro Sanitário de Guarabira – PB. 

FASE DE OPERAÇÃO – MEIO BIÓTICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Supressão da 

Vegetação 

• Realizar manutenção na faixa de acesso e da obra de modo a evitar que as plantas 

adquiram porte arbóreo e se desenvolvam no perímetro pré-estabelecido pelo 

projeto de forma a atenuar os riscos de incêndio e acidentes com os veículos. No 
entanto, as outras áreas do Aterro Sanitário, como a Área de Reserva Legal (ARL), 
não poderão sofrer degradação sem que haja uma autorização prévia do órgão 

ambiental competente, bem como a Área de Reposição Florestal. 

Caça e captura de 

animais silvestres 

• Sensibilizar os trabalhadores do Aterro Sanitário quanto à importância e a 
necessidade de se conservar o meio ambiente através de programas de educação 
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ambiental, respeitando eticamente o código ambiental que proíbe a caça, aquisição 

e aprisionamento de animais silvestres; 

• Comunicar e denunciar aos órgãos ambientais federais ou estaduais competentes, 

qualquer prática ilegal ou crime ambiental praticado por pessoas físicas ou jurídicas 
que venham a degradar o meio ambiente. 

Fuga e afugentamento 

da fauna 

• Adotar procedimentos educativos visando à orientação e sensibilização dos 

funcionários envolvidos, instruindo-os para evitar o confronto com os animais a fim 
de contribuir para manutenção das espécies; 

• As máquinas e equipamentos ruidosos deverão ter seu tempo de uso otimizado e 

apenas nos locais de operação do Aterro Sanitário;   

• Periodicamente, deverão ser feitas algumas inspeções e manutenções nos 

equipamentos para redução ruídos produzidos, de modo a atender o Plano de 
Controle de Ruídos. 

Acidentes com a fauna 

• Instalar placas de sinalização indicando a presença de animais silvestres próximos 

ao Empreendimento e para a redução de velocidade dos veículos quando adentrarem 
no limite da ADA do Aterro Sanitário; 

• Manter as vias de acesso limpas (sem lixo domiciliar) e com vegetação baixa (cortada 

e podada) para não atraírem os animais para essa faixa. 

Geração de Resíduos 

Sólidos, Emissões de 

Partículas e Efluentes 

• Os resíduos sólidos do processo de operação do Aterro Sanitário serão 

acondicionados em locais apropriados e reutilizados no próprio manejo do 
Empreendimento; 

• As águas pluviais e chorume serão tratadas na ETE do Aterro Sanitário e não serão 
lançadas no meio ambiente, pois trata-se de um aterro seco; 

• Durante a operação do Aterro com o uso de máquinas e veículos, usar-se-á 

combustíveis potencialmente menos poluentes como o biodiesel a fim de reduzir 
expressivamente o lançamento de gases poluentes na atmosfera, os quais contribuem 
para o aquecimento global; 

• A reutilização dos resíduos da construção civil produzidos na obra poderá ganhar 

um destino final ecologicamente mais adequado, de forma a contribui para redução 
do volume de material levado aos aterros, bem como colabora para redução de gastos 
com transporte e acondicionamento;  

• O derramamento ou vazamento de produtos químicos de qualquer natureza devem 

ser contidos e protegidos do contato com a fauna local, bem como do contato dos 
mesmos com o solo através do uso de barreiras de contenção; 

• Havendo qualquer acidente que envolva a segurança ou qualidade do meio ambiente 
local ou regional, deve ser executado um Plano de Recuperação de Área Degradada 

(PRAD) para que os impactos sejam minimizados e as condições originais sejam 
restauradas. 

 

 

Fase de desativação 

 

A desativação de um Empreendimento pode ocorrer de forma total ou parcial, a qual varia 

com o número e tipo de atividade e quando nos referimos a uma desativação de um Aterro Sanitário, 

verifica-se que a paralisação total de suas atividades referentes à disposição final de resíduos sólidos, 

todavia, vale salientar que a produção de chorume ocorrerá até a estabilização completa da matéria 

orgânica acondicionada das células de contenção de resíduos. 
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Qualquer Empreendimento de caráter poluidor possui a responsabilidade, a partir do 

momento que os mesmos iniciam suas atividades, de procurar aplicar as tecnologias mais “limpas”, ou 

seja, pouco poluentes, e, no momento de sua desativação, buscar recuperar as características 

ambientais da área utilizada. 

Neste caso, antes da instalação de um Aterro Sanitário, deve-se realizar um estudo ambiental 

para se verificar sua viabilidade de instalação de forma a levantar seus impactos positivos, impactos 

negativos, bem como a magnitude de cada um deles, por exemplo.  

Alguns aspectos sócio-ambientais deverão ser tomados como parâmetros importantes para 

avaliação das condições naturais anteriores à instalação do Aterro Sanitário para que se tenha uma base 

de como este mesmo local deverá se encontrar após a fase de desativação ou suspensão de suas 

atividades. 

A partir da avaliação dos parâmetros e suas parcelas de contribuição de impactos é que se 

pode saber exatamente sua viabilidade de operação, cabendo ao empreendedor do projeto procurar 

fazer ajustes no memorial descritivo, caso sejam exigidos pelos órgãos ambientais. Todavia, a 

responsabilidade de conceder a licença de operação é transferida aos órgãos fiscalizadores ambientais 

Estaduais ou Federais, cabendo suspendê-la caso a empresa não tome as medidas corretivas 

necessárias. 

Para o Aterro Sanitário do município de Guarabira - PB, a parcela de contribuição de cada 

impacto ambiental deverá ser avaliada para que seja verificada, durante a fase de desativação, a 

suspensão total ou parcial dos lançamentos de qualquer carga poluidora após o período de suspensão 

de suas atividades. 

Assim, a estrutura física da área do Aterro Sanitário deverá ser modificada para que o espaço 

ganhe outra finalidade, seja para instalação de áreas de lazer, seja para recuperação de ou para 

instalação de parques florestais a fim  de se evitar o abandono da área e desconfiguração  da paisagem 

local .  

Deverão ser tomados os parâmetros físicos, químicos e biológicos do solo, água e ar das áreas 

de influência direta e indireta do empreendimento a fim de que seja apontadas as medidas e estratégias 

necessárias para remoção de qualquer poluente que venha a comprometer a recuperação do 

ecossistema local outrora ocupado. 

Dentro das atividades de operação e gestão de um Aterro Sanitário deverá ser previsto ou 

antecipado algumas atividades ligadas à fase de desativação a fim de que o processo de recuperação da 

água seja otimizado. Então, baseado em um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a 

empresa gestora deverá promover o plantio de mudas de espécies nativas para que o ambiente torne a 

possuir características ambientais anteriormente observadas no local. Além disso, dentro das propostas 

do Aterro Sanitário, deve-se incentivar e colaborar com programas de educação ambiental (PEA) e os 

programas de proteção da fauna regional para que algumas espécies, principalmente as ameaçadas ou 

em processo de extinção, sejam reintroduzidas no ecossistema local. 
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Atualmente, percebe-se que o número de Empreendimentos que possui responsabilidade 

socioambiental vem aumentando, postura exigida pelo mercado e principalmente pela sociedade. 

Dessa maneira, medidas mitigadoras simples como as apresentadas resumidamente no Quadro 95 

contribuem bastante para a recuperação dos ecossistemas impactados em decorrência das atividades 

do Aterro Sanitário.  

 

MB 11 - Supressão da Vegetação  

Nesta fase, não será mais verificado supressões vegetais na ADA do Aterro Sanitário, exceto 

nos acessos à ETE e perímetro da ETE a fim de que os funcionários responsáveis pela operação 

consigam desempenhar suas atividades. No entanto, sugere-se para ADA: 

• Realizar o replantio ou reflorestamento da área utilizada para abertura das células de confinamento 

dos resíduos sólidos a partir da elaboração do projeto de reposição florestal; 

• Dar-se-á preferência para o plantio de espécies vegetais nativas, frutíferas e ameaçadas de extinção 

a fim de contribuir para a recuperação da área, manutenção do ecossistema, ocorrência e nidificação 

neste local de espécies da fauna silvestre. 

 

MB – 12 - Caça e captura de animais silvestres 

 Durante o encerramento, verifica-se a pouca presença de funcionário devido suspensão das 
atividades de disposição de resíduos sólidos no Aterro Sanitário. Assim, segue a atividade sugerida 
como medida mitigadora deste impacto.  

• Promover a reintrodução de animais da fauna silvestre a fim de contribuir para o aumento 

populacional das espécies nativas e o fluxo gênico entre as áreas adjacentes;  

• Procurar reintroduzir, prioritariamente, espécies da fauna deste ecossistema que estejam ameaçadas 

de extinção com auxílio de profissionais especializados. 

 

MB – 13 -  Fuga e afugentamento da fauna 

 Nesta fase o afugentamento das espécies pertencentes à fauna silvestre não ocorre com tanta 
significância devido a baixa freqüência de pessoas ou funcionários transitando na ADA do Aterro 
Sanitário. 

• Promover o replantio na ADA de espécies vegetais nativas frutíferas e requeridas pelas abelhas 

melíferas; 

• Implantar um programa de monitoramento da biodiversidade local para se conhecer o 

comportamento intra e interespecífico das espécies que ocorre no local, bem como seus nichos 

ecológicos;   

• Buscar parcerias com os centros acadêmicos, ONG’s e pesquisadores a fim de somarem esforços 

para recuperação da área degradada.  

 

MB – 14 - Acidentes com a fauna 
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Os acidentes com a fauna local durante a fase de encerramento são reduzidos devido ao 

suspensão, principalmente, do trânsito de veículos e máquinas, ocorrendo apenas o tráfego de veículos 

pequenos para o acesso à ETE do Aterro Sanitário. 

• Retirar as máquinas, equipamentos ou quaisquer outros aparatos utilizados na operação do Aterro 

Sanitário que possam causar riscos a integridade da biodiversidade local; 

• Formar parcerias com Universidades e ONG’s para prestação de socorro à fauna acidentada ou em 

risco na ADA do Aterro Sanitário. 

 

MB – 15 - Geração de Resíduos Sólidos, Emissões de Partículas e Efluentes 

Na fase de desativação das atividades do Aterro Sanitário, observa-se que o acondicionamento 

dos resíduos sólidos fica encerrado, porém, a operação da ETE ocorre até o momento que os 

parâmetros da qualitativos e quantitativos do efluente final encontram-se dentro dos limites 

permitidos pelo CONAMA 357/2005 e CONAMA 430/2011. 

• Promover o monitoramento dos parâmetros físicos, químicos e biológicos com uma freqüência 

mínima trimestral a fim de controlar os parâmetros apontados pela legislação; 

• Evitar o acesso da fauna silvestre à área da ETE para que a mesma não tenha contato com o efluente 

final;  

• Instalar barreiras ou cercas na ETE para que seja evitado o acesso à fauna loca; 

• Monitorar a qualidade dos recursos hídricos adjacentes ao Aterro Sanitário e executar medidas 

emergenciais para que os impactos ao meio ambiente sejam minimizados e não alcancem grandes 

extensões; 

 

Quadro 96 - Resumo das medidas mitigadoras do meio biótico durante a fase de encerramento do 
Aterro Sanitário do município de Guarabira - PB. 

FASE DE DESATIVAÇÃO - MEIO BIÓTICO  

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Supressão da vegetação 

de entorno 

• Realizar o replantio ou reflorestamento da área utilizada para abertura das células de 

confinamento dos resíduos sólidos a partir da elaboração de um Projeto de Reposição Florestal; 

• Dar-se-á preferência para o plantio de espécies vegetais nativas, frutíferas e ameaçadas de extinção 

a fim de contribuir para a recuperação da área, manutenção do ecossistema, ocorrência e 

nidificação neste local de espécies da fauna silvestre. 

Caça e Captura de 

Animais Silvestres 

• Promover a reintrodução de animais da fauna silvestre a fim de contribuir para o aumento 

populacional das espécies nativas e o fluxo gênico entre as áreas adjacentes;  

• Procurar reintroduzir, prioritariamente, espécies da fauna deste ecossistema que estejam 

ameaçadas de extinção com auxílio de profissionais especializados. 

Afugentamento da 

Fauna 

• Promover o replantio na ADA de espécies vegetais nativas  

• Implantar um programa de monitoramento da biodiversidade local para se conhecer o 

comportamento intra e interespecífico das espécies que ocorre no local, bem como seus nichos 

ecológicos;   
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• Buscar parcerias com os centros acadêmicos, ONG’s e pesquisadores a fim de somarem esforços 

para recuperação da área degradada.  

Acidentes com a Fauna 

• Retirar as máquinas, equipamentos ou quaisquer outros aparatos utilizados na operação do Aterro 

Sanitário que possam causar riscos a integridade da biodiversidade local; 

• Formar parcerias com Universidades e ONG’s para prestação de socorro à fauna acidentada ou 

em risco na ADA do Aterro Sanitário. 

Geração de Resíduos 

Sólidos, Emissões de 

Partículas e Efluentes 

• Promover o monitoramento dos parâmetros físicos, químicos e biológicos com uma freqüência 

mínima trimestral a fim de controlar os parâmetros apontados pela legislação; 

• Evitar o acesso da fauna silvestre à área da ETE para que a mesma não tenha contato com o 

efluente final;  

• Instalar barreiras ou cercas na ETE para que seja evitado o acesso à fauna loca; 

• Elaborar Programas de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para as áreas ou recursos 

hídricos impactados. 

• Monitorar a qualidade dos recursos hídricos adjacentes ao Aterro Sanitário e executar medidas 

emergenciais para que os impactos ao meio ambiente sejam minimizados e não alcancem grandes 

extensões; 

 

 

 MEDIDAS MITIGADORAS DO MEIO ANTRÓPICO  
 

Com base na matriz de análise dos Impactos Ambientais no Meio Físico, seguem aqui as 

recomendações e orientações que visam evitar ou atenuar os impactos ambientais ao MEIO 

ANTRÓPICO do Aterro Sanitário no município de Guarabira - PB.  

Essas medidas foram divididas em 02 (duas) fases de implantação e operação dispostas de 

forma individual, sendo que cada uma corresponde a um impacto gerado.  

 

Fase de Implantação 

 

IMPACTOS: 

MA 01 – INTERFERÊNCIA SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Adotar o Programa de Educação Patrimonial e Programa de Prospecção Arqueológica Terrestre. 

 
Quadro 97 - Resumo das medidas mitigadoras para o meio antrópico na fase de implantação 

FASE DE IMPLANTAÇÃO - MEIO ANTRÓPICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 
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Interferência sobre o 

Patrimônio Cultural e 

Arqueológico 

• Adotar o Programa de Educação Patrimonial e Programa de Prospecção Arqueológica Terrestre. 

 

Fase de Operação 

 

IMPACTOS: 

 

MA 02 - TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 

Medidas Mitigadoras: 

 

• Predefinição de procedimentos a serem seguidos a cerca da destinação dos resíduos; 

• Sinalização adequada de entrada e saída, além da instrução dos motoristas sobre o limite de 

velocidade e cuidado na estrada. 

 

MA 03 - EXPECTATIVA DA POPULAÇÃO QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 

Medidas Mitigadoras: 

• Realizar um processo de comunicação social na comunidade, esclarecendo os principais aspectos 

do empreendimento. 

 

 

Quadro 98 - Resumo das medidas mitigadoras para o meio antrópico na fase de operação 

FASE DE OPERAÇÃO - MEIO ANTRÓPICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Transporte dos 

Resíduos 

• Predefinição de procedimentos a serem seguidos acerca da destinação dos resíduos; 

• Sinalização adequada de entrada e saída, além da instrução dos motoristas sobre o limite de 

velocidade e cuidado na estrada. 

Expectativa da 

população quanto à 

• Realizar um processo de comunicação social na comunidade, esclarecendo os principais 

aspectos do empreendimento 
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implantação do 

empreendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP 05 
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5 PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

  PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

 Apresenta-se aqui os 18 (dezoito) Planos e Programas Ambientais (PBA) deste Estudo de 

Impacto Ambiental, sendo 14 Programas e 04 Planos, que servem para mitigar os impactos ambientais 

advindos da implantação do empreendimento. 

 

 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL (PCPS) 

  

 Apresentação e justificativa 

 

 A execução do Programa de Comunicação e Participação Social justifica-se pela necessidade de 
divulgação das intervenções a serem executadas para a implantação do CTDR de Guarabira – PB,  
aterro sanitário e das alterações advindas deste novo empreendimento. Isto implicará, portanto, em 
comunicar e envolver a população diretamente afetada nos esclarecimentos e discussões dos impactos 
oriundos do empreendimento, bem como das medidas para atenuar ou potencializar estes impactos.  
 Portanto, a execução de ações de comunicação social a respeito do empreendimento, 

coordenadas pelo Programa de Comunicação e Participação Social, pode ser uma medida de controle 
ambiental eficaz na atuação sobre impactos.  
 É importante a atuação do empreendedor no processo de esclarecimento de dúvidas da 
população e na abertura de um canal de comunicação entre a população e seus representantes.   

 

 Objetivos 

 

 O objetivo geral a ser alcançado é a implantação de canais oficiais de divulgação das atividades 
do empreendimento e um sistema interativo com os grupos de interesse e instituições, visando o 
nivelamento e a democratização das informações, possibilitando o envolvimento e a participação do 
público a que as ações se destinam. Assim, os objetivos deste Programa de Comunicação Social são:  

  

 Estabelecer e manter um canal de comunicação direto e confiável entre o empreendedor e a 

comunidade envolvida, atendendo aos anseios da mesma;  

 Diminuir a ansiedade da população provocada pelas alterações que o empreendimento trará 

para a área;  

 Implementação de ações de comunicação social e interação social para apresentação e 

discussão dos programas e projetos propostos voltados à minimização / potencialização dos 

impactos;  
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 Contribuir para a minimização das interferências da obra na rotina da comunidade afetada, 

orientando-a sobre procedimentos e medidas adotadas pelo empreendedor, durante as fases 

de implantação e operação do empreendimento;  

 Assegurar que a comunidade envolvida tenha referências suficientes sobre o andamento de 

todas as etapas do empreendimento, seus impactos e medidas preventivas, corretivas e 

compensatórias a serem adotadas pelo empreendedor, possibilitando que esta população 

tenha informações suficientes para saber a quem se dirigir para esclarecimentos, reclamações 

ou dúvidas, bem como sobre formas de acesso e utilização de benefícios resultantes das 

referidas medidas;  

 Coordenar, adequar e executar as atividades deste programa, de forma a garantir o bom 

desenvolvimento dos mesmos.  

 

 Meta 

 

 Realizar reunião ou visita de apresentação do empreendimento com a população residente da 
área, no caso o povoado mais próximo, já que a área se encontra em área rural do município, além de 
atender a todas as solicitações de reuniões demandadas pelas lideranças locais. No estudo sócio 
econômico foi realizado visitas a residências, comércios e industrias integrantes da AID e a AII. 

 

 Público-alvo  

  

 População residente das comunidades de Tabocas, Duas Estradas, Serrinha de Guarabira e 
Serrinha de Alagoinha, Sitio Extremoz e Comunidade de Contendas, todos integrantes da AID e AII. 

  

 Metodologia e Descrição das Ações (Procedimentos)  

  

 As atividades do Programa de Comunicação Social podem ser compartimentadas em ações de 
dois tipos: as de caráter imediato e as de caráter permanente. 
 As ações de caráter imediato serão iniciadas logo após a elaboração deste estudo, ou seja, após 
a emissão da licença de instalações (LI). Nesta etapa inicia-se o detalhamento do programa, a partir da 
definição dos perfis da população afetada, bem como das etapas de elaboração do programa, incluindo 
os objetivos, métodos e estratégias para implantação e eficiência deste canal de comunicação. Esta fase 
do programa inicia-se com o treinamento e a capacitação dos profissionais responsáveis pelo 
desenvolvimento do programa para alinhamento de diretrizes e das informações do empreendimento, 
contato com a mídia na esfera local e regional, bem como elaboração de cronograma para realização 
de reuniões com os setores de interesse da população a fim de explicar a população a importância para 
a instalação deste empreendimento.  
 As atividades necessárias para o cumprimento desta primeira etapa do programa são:  
 

 Montagem de um banco de dados do programa;  
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 Integração de informações resultantes de outros programas ambientais;  

 Compatibilização do Programa de Comunicação Social com a estrutura da comunicação 

institucional da ECOSOLO GUARABIRA;  

 Treinamento e capacitação de profissionais incumbidos de realizar a comunicação social;  

 Identificação dos principais atores sociais e instituições atuantes na região e abertura de um 

canal de comunicação;  

 Preparação de um plano de divulgação do cronograma de atividades da obra; 

 Realização de contatos com a mídia de alcance local e regional.  

  

 As ações de caráter permanente compõem a segunda etapa do programa, consistindo 
basicamente na implementação das medidas definidas na etapa anterior e de eventuais adaptações que 
se façam necessárias, a serem definidas pela dinâmica de funcionamento das reuniões e demais 
contatos mantidos entre o empreendedor e os representantes da população. Nesta etapa, as ações já 
estarão incorporadas a dinâmica dos responsáveis pela comunicação social da empresa 
empreendedora. Estas acoes acontecerão durante a fase de instalação do empreendimento. 

  

 Indicadores   

  

 Quantidade de reuniões;  

 Quantidade de solicitações de reuniões;  

 Quantidade de participantes por reunião.  

  

 Recursos Materiais e Humanos  

  

 A equipe necessária para a implantação deste programa será composta por 01 coordenador 
(nível superior), com formação e experiência na área de comunicação; além de 01 técnico (nível médio) 
para esclarecimentos gerais acerca das questões técnicas do empreendimento.  

  

 Atendimento a Requisitos Legais e/ou Outros Requisitos  

  

 Não constam requisitos legais. 

  

 Inter-Relação com outros Planos e Programas  

  

 O Programa de Comunicação e Participação Social serve como interface entre o empreendedor 
e a população afetada para tratar sobre este empreendimento. Deste modo, ele deve funcionar como 
suporte para qualquer programa que necessite de atuação nesta interface. Pode-se citar como exemplo 

o Programa de Educação Ambiental e do Plano de Controle de Obras. 
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 Etapas do Empreendimento  

  

 Este programa deve ser desenvolvido durante todas as etapas do empreendimento - 

planejamento, instalação e operação, conforme as diretrizes de cronograma apresentadas a seguir.   

  

 Cronograma de Execução  

  

 A primeira fase do programa deve se iniciar de preferência tão logo obtida a Licença Ambiental 
de Instalação para o empreendimento. A segunda fase por sua vez deve ser colocada em prática quando 
do início das obras para a instalação do empreendimento, durante todo o período de obras, e por mais 
dois meses durante a fase de operação. Após este período, devem ser mantidas as atividades que se 
julgarem necessárias, conforme necessidade detectada no andamento do programa.  

  

 Responsável pela Implementação do Programa  

  

 A coordenação e execução deste programa são de responsabilidade do empreendedor, que, para 
tanto, deverá contar com equipe técnica compatível às exigências do programa. Por sua vez, esta equipe 
técnica deverá buscar a participação das lideranças comunitárias locais para otimização dos resultados 
do programa e cumprimento dos objetivos e execução das atividades.  

  

 Sistemas de Registro  

  

 Dentro do período compreendido entre o início do programa e seis meses após o início da 
operação do empreendimento, um relatório semestral das ações realizadas por este programa deve ser 
produzido para acompanhamento das atividades e para controle do cronograma. Deve contemplar 
também todos os registros dos requerimentos de reunião realizados pela população afetada e as atas 
das reuniões realizadas. 
 

 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) 
 

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

 Quando um novo empreendimento se insere em uma localidade é comum surgirem situações 
de conflito, muitas vezes decorrente de insegurança e desconhecimento acerca do empreendimento e 
de seus impactos ambientais. Este processo muitas vezes se inicia a partir da instalação de 
infraestruturas e do aumento do número de trabalhadores relacionados ao período de obras.  
 Portanto, é fundamental que os públicos-alvo participantes deste programa (população local, 
empreendedor e trabalhadores da obra) conheçam e compreendam os diversos elementos que 
compõem o ambiente em que o empreendimento está sendo instalado e as consequências da instalação 
do empreendimento neste local. Pois, tal compreensão possibilitará o entendimento da necessidade de 
um relacionamento mais harmonioso entre os envolvidos. 
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 Para que este processo ocorra por parte dos diversos públicos-alvo deste programa é 
imprescindível, entre outras medidas, a realização de algumas atividades educativas. Neste contexto, 
então, faz-se necessário à realização de um Programa de Educação Ambiental – PEA, que coordene 
estas atividades educativas e execute as demais ações necessárias à realização destas atividades.  
 As ações do PEA deverão estar em consonância com a Política Nacional de Educação 
Ambiental (Lei 9.795/99), que foi formulada, de acordo com as diretrizes gerais estabelecidas para a 
Educação Ambiental, nos diversos encontros de especialistas internacionais (Conferência de 
Estocolmo, 1972; Seminário de Jammi-Finlândia, 1974; Carta de Belgrado, 1975; Conferência de 
Tbilisi, 1977; Congresso de Moscou, em 1987; CNUMAD, Rio, 1992). Conforme os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN’s, 1998:181):  

  

“todas as recomendações, decisões e tratados internacionais sobre o tema evidenciam a 

importância atribuída por lideranças de todo o mundo para a Educação Ambiental como 

meio indispensável para conseguir criar e aplicar formas cada vez mais sustentáveis de 

interação sociedade/natureza e soluções para os problemas ambientais”. 

 

  Registra-se que o artigo 3º da Lei 9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental (PNEA), em seu inciso V, define que fica incumbido:  

  

 “às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover programas 

destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre 

o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio 

ambiente”.  

  

 Desta forma, este programa visa atender as medidas potencializadoras e mitigadoras de alguns 
dos impactos identificados neste estudo e, ainda, por se tratar de um empreendimento relacionado à 
logística de transferência de resíduos sólidos, o PEA focará também suas ações na realidade deste tema 
para os municípios integrantes do CONSIRES.  
 Torna-se oportuno a execução de um PEA para apresentar à população afetada, os resultados 
encontrados no estudo, bem como os impactos ambientais e os respectivos programas ambientais 
referentes ao empreendimento aqui proposto. 
 Com isso, a Educação Ambiental estará estabelecida e calcada na realidade local, contemplando 
os componentes ambientais locais e o próprio empreendimento em questão.  

 

 OBJETIVOS 

 

 Este PEA tem como objetivo geral despertar a consciência dos seus públicos-alvo sobre os 
aspectos do meio ambiente (natural, rural e urbano), considerando a importância do patrimônio 
natural e humano da região onde o empreendimento está inserido. 
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 No entanto, há objetivos específicos para cada um dos grupos sociais que compõem os 
públicos-alvo deste programa. Em razão desta diferenciação, os objetivos específicos são apresentados 
abaixo, segundo cada categoria de público-alvo a ser atendida pelo programa.  
 Para trabalhadores da obra e funcionários do empreendimento:  

 Disponibilizar as informações sobre as características ambientais da região e os princípios do 

desenvolvimento sustentável;  

 Sensibilizar e levar conhecimento sobre as ações geradoras de impactos e as medidas de 

prevenção durante a implantação do empreendimento;  

 Discutir a importância da manutenção e melhoria das condições ambientais da região e sua 

importância para a operação do empreendimento;  

 Discutir a importância do Equipamento de Proteção Individual, bem como apresentar 

procedimentos de utilização;  

 Apresentar procedimentos de trabalho mais adequados para a conservação ambiental, 

previstos na legislação específica;  

 Discutir acordos de convivência com a comunidade do entorno e formas de minimizar os 

incômodos às mesmas.  

  

 Para a comunidade em geral:  

  

 Disponibilizar para a população informações relativas às características ambientais da região 

e os princípios do desenvolvimento sustentável, ressaltando os conceitos de mananciais e 

meio ambiente urbano (artificial);  

 Apresentar os demais Programas Ambientais a serem desenvolvidos e as ações e 

monitoramento em curso e previstos;  

 Alcançar com as ações do PEA a população da área da implantação.  

 

 META 

 

 Realizar no mínimo uma ação de educação ambiental com a população residente ou 
trabalhadora da área e palestra ou curso durante a etapa de instalação com os trabalhadores e 
funcionários do empreendimento.  

 

 PÚBLICO-ALVO 

 

 População residente e trabalhadora da Área da implantação, Operários e Funcionários do 
empreendimento.  
 

 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS) 
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As principais ações previstas para se atingir os objetivos propostos são as seguintes:  

  

 Realização de reuniões com representantes do público-alvo;  

 Cadastramento e seleção das pessoas a serem atendidas pelo programa;  

 Incorporação do programa na estrutura do empreendimento e envolvimento das 

empreiteiras contratadas para serviços auxiliares da obra;  

 Elaboração de um plano de ação, definindo objetivos, métodos e estratégias de estruturação 

do programa de educação ambiental;  

 Contratação, treinamento e capacitação de profissionais a serem incumbidos de desenvolver 

o programa;  

 Fiscalização e correção de procedimentos rotineiros da obra, a fim de se evitar problemas 

ambientais;  

 Elaboração de cronograma, definição do conteúdo e realização de atividades educativas com 

a mão-de-obra envolvida no empreendimento, ressaltando as principais características 

ambientais da região e as práticas mais adequadas ambientalmente para o desenvolvimento 

das atividades profissionais de cada segmento de trabalhadores;  

 Elaboração de cronograma, definição do conteúdo e realização de ações educativas a serem 

desenvolvidos junto às comunidades do entorno;  

 Preparação de materiais didáticos, como cartilhas, folders, vídeos e banners; que contemplem 

a temática ambiental proposta no programa e auxiliem nas campanhas educativas;  

 

 INDICADORES 
 

 Quantidade de ações para cada público-alvo.  

 

 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

 

 A equipe executora do Programa de Educação Ambiental poderá ser formada por: biólogos, 
arquitetos, geógrafos, geólogos, engenheiros, gestor ambiental ou ecólogo. É necessário coordenador 
de nível pleno com experiência em educação ambiental e 01 profissional (júnior) de nível superior, 
com experiência em educação ambiental. 
 Os trabalhos de editoração e ilustração dos materiais didáticos deverão ser executados por 
equipe profissional especializada.  
 

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 
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 Não existem requisitos a serem cumpridos. No entanto, devem-se seguir as diretrizes 
apresentadas na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99) e da Politica Municipal de 
Educacao, Lei N0 1258 de 2015.    

 

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

 

 Este programa relaciona-se com o Programa de Comunicação e Participação Social uma vez que 
prevê ações que atuem com a população afetada pelo empreendimento.   

 

  ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 Deve atuar nas etapas de Planejamento e Instalação do empreendimento.  

  

   CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 O programa deverá ser iniciado preferencialmente após a obtenção da Licença de operação 
(LO) e desenvolver-se durante a operação do empreendimento.  

 

   RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 Este programa é de responsabilidade do empreendedor, cabendo a ele organizar e coordenar a 
equipe técnica responsável.  

  

   SISTEMAS DE REGISTRO  

  

 Dentro do período compreendido entre o início do programa e o fim da instalação do 
empreendimento, deve ser produzido um relatório bimestral das ações realizadas por este programa 
para acompanhamento das atividades e para controle do cronograma. 
  

 PROGRAMA DE TRATAMENTO PAISAGÍSTICO  

  

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

  

 Por se tratar de um centro de tratamento de resíduos, unidade que compõe a cadeia logística 
de resíduos sólidos, e cuja operação está vinculada à movimentação diária de resíduos a serem 
dispostos em células de resíduos, de antemão o empreendimento tende a não ter uma aceitação positiva 
pela população do entorno.   
 No levantamento de campo surgiram por parte de alguns moradores da ADA considerações 
acerca do terreno previsto para o empreendimento, indicando pontos positivos e negativos da 
condição atual do local. Foi apontado que este representa uma área verde para a região, promovendo 
benefícios ao meio natural, a titulo da implantação de uma área de reserva Legal, com 7,31 Há, que 
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representa 22% da área total e uma área de reposição florestal de 0,5 Há, o que tnde a melhorar a 
qualidade do ar da área do entrono do empreendimento. 
 Além disso, dentre os impactos potenciais a serem causados e/ou intensificados, ocorrerá a 
alteração da paisagem local em função da implantação das edificações e estruturas operacionais da 
CTDR, incluindo a supressão de parte da vegetação existente.  
 Desta forma, entende-se que é de fundamental importância que as futuras instalações da CTDR 
apresentem arquitetura e tratamento paisagístico que promovam a harmonia estética de suas 
instalações com a grande área verde (restante do terreno).   
 Por outro lado, o terreno hoje não apresenta qualidade ambiental e manutenção paisagística 
adequadas, portanto é de grande importância que o empreendimento venha melhorar tais questões, de 
forma a integrar suas futuras instalações à paisagem local que deverá ser restaurada. Por conseguinte, 
entende-se que além de gerar melhoria estética e ambiental para o local e entorno, o empreendimento 
amplificaria seu potencial de aceitação pela população.  
  

 OBJETIVOS  
  
 O presente Programa tem como principais objetivos:  
  

 Orientar a implantação e a manutenção do projeto de paisagismo;  

 Melhorar a qualidade estética e ambiental do terreno;  

 Minimizar os impactos visuais das futuras instalações da CTDR, integrando-as à paisagem 

local;  

 Promover a harmonia estética entre empreendimento e o contexto do terreno em que se 

insere;  

 Influenciar na aceitação do empreendimento pela população do entorno;  

 Promover a locação de estruturas de forma a não se esquecer de aspectos como interação 

com a população e segurança.  

  
 METAS  

  
 As principais metas do Programa são promover a correta manutenção dos jardins, áreas verdes, 
calçamentos e fachada do empreendimento.   
  

 PÚBLICO ALVO  
  

 O presente programa tem como público-alvo as pessoas que apresentam uma relação direta ou 
indireta com o terreno alvo do empreendimento, incluindo os moradores e trabalhadores do entorno, 
bem como os futuros trabalhadores do CTDR. 

  

 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PRINCIPAIS ATIVIDADES)  
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 Para a elaboração do Projeto de Tratamento Paisagístico, alguns elementos devem ser levados 
em conta, entre eles a vegetação, o solo (substrato), a morfologia do terreno, a água, os equipamentos, 
o mobiliário, a circulação, os passeios e a iluminação. 
 Ainda com relação ao solo, remenda-se avaliação prévia de suas características, por meio de 
coleta de amostras para análises no início das obras terraplanagem. Vale lembrar que componentes 
como a textura e cor podem ser indicadores de qualidade dos solos, influenciando em sua fertilidade e 
condições necessárias ao plantio. Comprovada a necessidade, correções do solo deverão ser realizadas, 
com atenção a critérios de preservação do meio ambiente.  
 A implantação da vegetação deve levar em conta a infraestrutura instalada, tanto a porção aérea 
quanto subterrânea. As raízes das plantas devem ficar distantes de canaletas e guias, e porções próximas 
a passeios não devem ser utilizadas árvores com raízes agressivas.   
 Os solos devem ser recobertos por algum tipo de forração, seja por gramíneas ou forração 
propriamente dita, a fim de protegê-lo contra ações de intemperismo físico. Após a etapa de avaliação 
preliminar da área deve ser desenvolvido o Projeto Paisagístico, que deverá considerar algumas 
características apresentadas a seguir. 
 Os exemplares arbóreos existentes no terreno e que serão preservados deverão ser incorporados 
ao Projeto de Paisagismo, bem como parte das mudas advindas do plantio compensatório. Estas ações 
deverão ter em vista o plano de manejo arbóreo proposto pelo empreendedor e aceito pelo órgão 
ambiental ou sugerido de outra forma pela OEMA. 
 Deverá ser empregado plantio heterogêneo, levando-se em conta o porte e características 
ecológicas das espécies de árvores a serem plantadas, tais como presença de folhas decíduas e perenes, 
tipologias de frutos (secos e carnosos), flores vistosas (importância alimentar para insetos, aves e 
morcegos), diferentes épocas de floração e aspectos sucessionais das espécies (tais como pioneiras, 
secundárias iniciais e tardias, climáticas).  
 A vegetação implantada deve ser um elemento estruturador das áreas livres da futura CTDR, 
de modo a auxiliar na organização e delimitação dos diferentes usos das áreas externas. Além disso, os 
espaços livres, constituídos por volumes, cores e implantações das edificações devem ser atribuídos de 
qualidade estética e preocupação ambiental. Dessa forma espera-se que a vegetação não gere conflitos 
com as edificações e que as integre ao contexto da paisagem.  
 Para isso, a orientação solar deverá ser analisada, de forma a minimizar a insolação em excesso 
(posições norte e oeste), e não obstrução de áreas de menor insolação (sul e leste). O modo de 
crescimento das raízes, a forma e a dimensão final das copas das árvores devem auxiliar na escolha das 
espécies. Em função das dimensões das áreas a serem plantadas, as árvores a serem escolhidas poderão 
influenciar na percepção do espaço. Além disso, outras características das edificações e dos espaços 
existentes deverão influenciar na escolha das espécies: em áreas onde apresentem circulação de veículos 
e/ou estacionamentos, evitar a utilização de espécies que apresentem frutos, flores e estruturas 
vegetativas que possam causar danos, não devem ser utilizadas árvores caducifólias próximas a calhas, 
plantas higrófilas não são indicadas para plantios próximos a canalizações, entre outros. 
 As linhas de plantio das árvores deverão seguir as leiras originais do terreno, se for necessário. 
No que diz respeito ao adensamento dos plantios, eles podem apresentar alta ou baixa densidade. Os 
plantios mais adensados são indicados para áreas suscetíveis à erosão e com necessidade de rápida 
cobertura, controle de gramíneas invasoras ou indesejáveis e redução de manutenção, resultando em 
maior custo para a implantação, porém menor para manutenção. Por outro lado, os plantios de baixa 
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densidade apresentam resultados mais tardios, acarretam maior custo de manutenção, entretanto 
menor para implantação. Deverá ser implantado um sistema de irrigação dos ajardinamentos e mudas 
plantadas, caso não haja infraestrutura para atender a este aspecto.  
 Deverá ser prevista a manutenção dos espécimes arbóreos plantados, bem como de toda a 
vegetação a ser implantada nos ajardinamentos. As porções do terreno livres de edificações da CTDR 
e que receberão plantios compensatórios previstos no Programa de Reposição da Vegetação, deverão 
ser alvos de manutenção periódica, no que diz respeito à limpeza e controle de espécies vegetais 
indesejáveis, além da condução das mudas. Tais ações deverão perdurar durante a fase de operação do 
empreendimento e, portanto, poderão ser incorporadas a este programa. Desta forma, a manutenção 
da vegetação das novas áreas ajardinadas e da antiga área verde do terreno fica atribuída ao Programa 
de Tratamento Paisagístico.  
  Vale lembrar que o terreno deverá apresentar proporção de área de solo permeável mínima que 
atenda ao Plano Diretor do município de Guarabira. Além disso, com relação aos pisos e pavimentação, 
diferentes constituições deverão ser aplicadas para cada tipo de uso. Os critérios de escolha devem 
incluir a qualidade estética, a durabilidade, a facilidade para manutenção, a permeabilidade de águas 
pluviais. Elementos que auxiliem na drenagem devem ser priorizados.  
 Com relação aos aspectos de acessibilidade e de segurança locais, é de grande importância que 
a implantação de iluminação propicie aumento da visibilidade dos acessos, permitindo melhora nas 
condições de vigilância e utilização do espaço externo. Os pontos de luz devem ser otimizados tendo 
como base os acessos e áreas de circulação. Atenção também deverá ser dada à grande área restante do 
terreno onde não haverá implantação de novas edificações.  
 Deve haver, também, a extinção das edificações antigas e abandonadas existentes no terreno, 
que possivelmente se encontram em condições ambientalmente degradadas, as quais possam incorrer 
em risco diverso para as pessoas envolvidas na implantação e operação da ETR. Riscos estes como o 
desabamento de estruturas, abrigo para animais reservatório e vetores de doenças, entre outros. As 
limpezas e roçadas no terreno também auxiliarão para esta última questão. Tais procedimentos serão 
contemplados no Programa de Desmobilização das Estruturas Existentes e do Gerenciamento dos 
Resíduos de Demolição.  
 Para a realização dos plantios e outros manejos na vegetação, o Programa de Recomposição da 
Vegetação deverá subsidiar o presente programa, além de manuais técnicos e trabalhos científicos.   

  

 INDICADORES AMBIENTAIS  
  

 Qualidade ambiental na área do empreendimento: ausência de processos erosivos, relação 

de área construída/área com tratamento paisagístico ou área permeável; minimização de 

temperatura ambiente em relação às áreas construídas;  

 Análise da percepção de trabalhadores e prestadores de serviço sobre a qualidade 

ambiental do local;  

 Quantidade de reclamações registradas acerca da manutenção das áreas verdes do 

empreendimento;  

 Índice de quantas espécies arbóreas plantadas precisam de substituição ao fim de 1 ano.  
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 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  
  
 Um coordenador sênior com experiência em trabalhos de planejamento e desenho paisagístico 
e áreas verdes, com respectiva equipe de trabalhadores para a implantação do projeto paisagístico, de 
uma a três técnicos de campo. Contratação de equipe técnica de paisagismo para a manutenção das 
áreas ajardinadas e empresa especializada para execução dos plantios.  
 Este programa deve ser implantado conjuntamente com o Programa de Recomposição da 
Vegetação, portanto a equipe pode ser integrada entre os dois programas.  

  

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS  

  

 No que diz respeito ao Plano Diretor do Município de Guarabira, deve ser observado o que ele 
trata sobre as zonas especiais de preservação.  
 

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  

  

 O Projeto Executivo das Obras do empreendimento deverá ser consultado para o planejamento 
adequado do Projeto Paisagístico.  
 De forma a incorporar maior qualidade ambiental ao tratamento paisagístico do terreno pela 
indicação de árvores a serem preservadas, cortadas, transplantadas e mudas a serem plantadas, 

incluindo procedimentos e ações a serem realizados, o Programa de Reposição Vegetal (PRV) deverá 
subsidiar o presente Programa.  
  

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 O presente programa deve ser executado na fase de planejamento, de instalação e de operação 
da ETR.  

  

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 O Programa deve ter início na fase de planejamento do empreendimento, pois o mesmo 
apresenta orientações gerais relativas à elaboração e à consolidação do projeto executivo paisagístico. 
Além disso, ele deve avançar para a fase de instalação, subsidiando a implantação de áreas ajardinadas, 
as ações preparatórias, os plantios e tratos culturais a serem realizados. Ademais, o Programa se estende 
por toda a fase de operação da CTDR, pois há orientação das ações de manutenção das novas áreas 
ajardinadas e do restante da vegetação do terreno.  

  

 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  
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 Como responsável pelo presente programa tem-se o empreendedor ECOSOLO, incluindo de 
forma compartilhada as empresas terceirizadas que executarão os tratos paisagísticos previstos, 
incluindo a manutenção das áreas verdes e arborização.  
 

 SISTEMAS DE REGISTROS  
  

 Inventário fotográfico alimentado periodicamente e relatório de execução do projeto.  

  

 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (PGR) 

  

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

  

 A construção da Estação de Transferência de Resíduos implica na execução de diversas 
atividades geradoras de resíduos sólidos diversos, que por sua vez necessitam da adoção de medidas 
com vistas à minimização e controle da poluição, de modo a evitar possíveis malefícios ou 
inconvenientes à saúde, ao bem-estar público e ao meio ambiente.  
 Uma vez que os resíduos gerados podem ocasionar danos ao meio ambiente, ou mesmo 
desperdício de material que poderia ser reciclado, faz-se necessária a implantação de um programa de 
gerenciamento dos resíduos sólidos, de modo a definir procedimentos e instruções voltados à correta 
segregação, coleta, classificação, acondicionamento, armazenamento, transporte, reutilização, 
reciclagem, tratamento e disposição final dos mesmos.  
 No que tange ao período de operação, as atividades eminentes ao escopo do empreendimento, 
tais como transporte e armazenamento temporário de Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO), 
demandam o monitoramento das estruturas envolvidas neste translado, a fim de conter os 
inconvenientes correlacionados a resíduos sólidos, já mencionados nesta breve apresentação.  
 Destaca-se, no entanto, que o registro de entrada e saída de resíduos do Transferência, 
contemplando, dentre outras informações, nome da empresa, placa do veículo transportador, 
informações sobre o gerador/destino (setor/aterro) final do resíduo, características e classe do resíduo, 
carga (peso) e data e hora entrada/ saída, é monitorado pelo Sistema Informatizado de Fiscalização dos 
Serviços de Coleta de Resíduos. 
 Desta forma, as informações supracitadas são monitoradas pelo órgão público local, não 
abrangendo o presente programa.  

  

 OBJETIVOS  

  

 O objetivo geral deste Programa, é implementar um sistema de gestão e supervisão ambiental 
que vise minimizar e mitigar os possíveis impactos ambientais causados pela geração e armazenamento 
de resíduos, na fase de implantação e operação, assegurando que a menor quantidade possível seja 
gerada durante a construção do empreendimento, bem como ao longo da sua vida útil.   
 São objetivos específicos do presente programa:  
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 Classificar todos os resíduos previstos, para as fases de instalação do empreendimento, 

indicando as principais fontes;  

 Descrever as técnicas existentes a serem implantadas para o armazenamento, tratamento 

e disposição final dos diferentes tipos de resíduos sólidos caracterizados para o 

empreendimento;  

 Manejar os resíduos durante as obras, conforme as especificações do Programa;  

 Incluir, no treinamento ambiental dos trabalhadores, os aspectos de segregação e manejo 

de resíduos;  

 Registrar todos os processos de cada resíduo, desde a sua geração até a destinação final.  

  

 METAS  

  

 A principal meta a ser atingida é o cumprimento da legislação ambiental estadual e municipal 
vigentes, no tocante ao gerenciamento dos resíduos.   

  

 PÚBLICO ALVO  

  

 O público-alvo do Programa envolve as empreiteiras e os trabalhadores envolvidos nas obras 
civis de instalação.  

  

 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  

  

 No tocante a Geração de resíduos sólidos, seja na fase de instalação ou operação, o 
gerenciamento deverá atender às seguintes premissas básicas:  
  

 Redução: substituição dos materiais utilizados, alterações tecnológicas, mudanças nos 

procedimentos, de modo a reduzir a geração de resíduos;  

 Reutilização: substituição de itens descartáveis por reutilizáveis, tais como baterias 

recarregáveis, de modo a evitar a geração de resíduos e custos com sua disposição;  

 Reciclagem: reuso ou reutilização de resíduos, que não puderem ser reduzidos na fonte, 

cujos constituintes apresentam valor econômico e tragam vantagens como: conservação 

dos recursos naturais, redução na quantidade de resíduos lançados no meio ambiente, 

fonte de renda adicional, redução de custos com transporte, tratamento e disposição final 

dos resíduos.  

  

 Os geradores dos resíduos deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, 
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e, por fim, a destinação final dos mesmos. 
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 O gerador deverá garantir o confinamento dos resíduos após a geração, até a etapa de coleta e 
transporte, assegurando, em todos os casos em que sejam possíveis as condições de reutilização e de 
envio para reciclagem.  
 Os materiais passíveis de reciclagem que apresentarem qualquer tipo de contaminação, não 
deverão ser enviados às empresas recicladoras, a menos que lhes seja aplicado um processo de 
descontaminação viabilizando seu envio à reciclagem, caso contrário esses materiais deverão ser 
destinados de maneira adequada.  
 A empreiteira contratada deverá elaborar um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS), considerando os tipos, quantidades de resíduos da geração até a destinação final. 
 Deverá ainda adotar um programa de ordem, arrumação, limpeza, manutenção e higienização 
das instalações do canteiro de obra e frentes de serviço, especificando e qualificando a equipe dedicada 
exclusivamente para essas atividades, além de implantar uma rotina de minimização da geração de 
resíduos.  

  

 Identificação dos Pontos de Geração de Resíduos  

  

 São apresentados a seguir os principais pontos previstos para geração de resíduos sólidos:  
  

• Refeitório: composto por restos de alimentos e embalagens com matéria orgânica;  

• Varrição: composto por resíduos sólidos provenientes da varrição de acessos, áreas 

operacionais, etc.;  

• Escritórios e almoxarifados: resíduos de papel, papelão e plástico das mais diversas 

origens, isentos de contaminação por produtos químicos ou matéria orgânica;  

  

 Classificação dos Resíduos   

  

 A classificação dos resíduos será efetuada de acordo com as seguintes normas:  

  

• ABNT NBR 10.004/04 - classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública;  

• Resolução CONAMA 307/02 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para 

a gestão dos resíduos da construção civil, bem como sua classificação;  

• Resolução CONAMA 358/05 – classifica os resíduos sólidos dos serviços de saúde.  

  

 Os resíduos deverão ser identificados, coletados e segregados, de acordo com a sua classificação, 
conforme estipulada na norma da ABNT NBR 10.004/2004 e nas Resoluções CONAMA n° 307/02 e 
n° 348/04.  

  

 Manuseio dos Resíduos   
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 Todo manuseio envolvendo resíduos deverá ser realizado por pessoal devidamente treinado e 
qualificado de acordo com a função desenvolvida, sendo necessária a utilização de alguns 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI´s adequados às tarefas realizadas. De um modo geral os 
EPI´s de uso obrigatório consistem em:   

  

• Luvas de PVC, impermeáveis, resistentes, antiderrapantes, preferencialmente de 

cano longo e em cores claras;  

• Botas de PVC, impermeáveis, resistentes, com solado antiderrapante, cano curto, de 

cores claras;  

• Óculos de proteção;  

• Máscara respiratória para manuseio de resíduos com potencial de geração 

particulados.  

  

 Segregação  

  

 Esta etapa consiste em segregar os resíduos levando em consideração a compatibilidade 
química entre os mesmos, de modo a evitar reações indesejáveis que resultem em consequências 
adversas ao homem, como por exemplo: geração de calor, fogo ou explosão, geração de fumos e gases 
tóxicos, geração de gases inflamáveis e volatilização de substâncias tóxicas ou inflamáveis.   
 Os resíduos gerados na obra e em suas atividades de apoio serão recolhidos diariamente e 
segregados de acordo com as classes a que pertencem, segundo a NBR 10.004/2004 e a Resolução 
CONAMA 307/02, alterada pela Resolução CONAMA 348/04. 
 Os coletores dispostos nos canteiros de obra deverão estar em conformidade com o código de 
cores preconizado na Resolução CONAMA 275/01, utilizando-se dispositivos tais como: bombonas 

plásticas, tambores metálicos, big-bags, baias de madeira e caçambas estacionárias, revestidos com 
sacos de ráfia ou de lixo simples, devidamente etiquetados e identificados.  
 Os resíduos de pilhas, baterias e embalagens de produtos químicos, serão segregados à parte 
dos demais resíduos.   

 Após a segregação, os resíduos serão transferidos para os respectivos pontos de 

armazenamento, respeitando a compatibilidade entre produtos.   

  

 Acondicionamento  

  
 O acondicionamento do resíduo consiste do local físico onde ele será depositado, enquanto 
aguarda uma destinação adequada. 
 A forma de acondicionamento deverá ser compatível com o armazenamento, transporte e 
disposição final a fim de evitar vazamentos e emanação de vapores prejudiciais às pessoas e ao meio 
ambiente.  
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 Todo resíduo deve ser acondicionado de maneira segura e devidamente identificado quanto a 
sua natureza, grau de risco, volume, origem e outras orientações específicas.  
 Todo o resíduo que classificado como perigoso, deverá ser acondicionado conforme NBR 
11.564 da ABNT - Embalagem de Produtos Perigosos - Classes 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 - requisitos e métodos 
de ensaio e Resoluções da ANTT 420/04, 701/04 e 1644/06, nos capítulos respectivos a embalagens.  
 Sua disposição deve ser realizada em áreas cobertas, bem ventiladas, e os recipientes colocados 
em base de concreto, em área contida, de modo a impedir a lixiviação e percolação de substâncias para 
o solo e água subterrânea.  
 As embalagens utilizadas para acondicionamento de resíduos químicos perigosos devem ser 
devidamente etiquetadas e conter informações como: nome do resíduo, características, área geradora, 
forma de manuseio, procedimentos de emergência, etc.   
 Os contêineres, tambores e/ou bombonas destinadas ao acondicionamento dos resíduos devem 
obedecer aos seguintes critérios:  
  

• Ser constituídos de material rígido com cantos arredondados, de forma a não 

permitir o vazamento de líquidos ou outros resíduos;  

• Apresentar resistência física a pequenos choques,   

• Ser de material compatível ao resíduo que nele será depositado;  

• Ser compatível ao equipamento de transporte em termos de forma, volume e peso, 

a fim de evitar acidentes durante seu transporte;  

• Possuir tampas articuladas ao próprio equipamento, garantindo sua completa 

vedação;  

• Apresentar boas condições de uso, sem ferrugem acentuada nem defeitos estruturais 

aparentes;  

• Permanecer sempre fechados, exceto por ocasião da manipulação dos resíduos, seja 

na adição ou remoção;  

• Evitar a abertura, manuseio ou armazenamento inseguro de contêineres contendo 

resíduos perigosos (classe I), a fim de evitar vazamento do resíduo, rompimento ou 

dano ao recipiente;  

• Utilização de EPIs por pessoal responsável por operações de transferência, 

armazenamento, adição, retirada, abertura e fechamento de recipientes contendo 

resíduos corrosivos, tóxicos ou nocivos ao homem;  

• Identificação anexa a cada recipiente, colada de forma a resistir à manipulação do 

resíduo, ou à eventuais intempéries durante seu envio ao armazenamento.  

  

 Coleta dos resíduos  

  



 

 
480 

 A coleta de resíduos deve ser realiza de maneira adequada, conforme a Norma da ABNT NBR 
13.463/95 - Coleta de Resíduos Sólidos, de modo a facilitar os processos de armazenamento, 
tratamento e disposição final dos resíduos.  
 A coleta deverá ser feita diariamente junto às áreas geradoras de resíduos, sendo estes dispostos 
em coletores adequados, disponibilizados de modo a propiciar comodidade ao usuário e facilidade na 
remoção de seu conteúdo.   
 Os resíduos de construção civil classificados como A, B e C deverão ser coletados em recipientes 
apropriados, claramente identificados, situados no canteiro de obras, nas frentes de serviço e 
embarcações, de onde deverão ser removidos diariamente para disposição em recipientes maiores, 
dispostos em local adequado, enquanto aguarda rua remoção para transporte.  
  

 Transporte dos resíduos  

  
 Todo transporte de resíduo só deve ser executado com o prévio conhecimento dos riscos e 
características de manuseio dos mesmos.  
 Todo resíduo que tiver de ser disposto fora do local onde foi gerado, terá de ser transportado 
seguindo normas de segurança; a fim de garantir a proteção ao meio ambiente e à saúde pública:  
  

• NBR 13221/94 - Transporte de Resíduos - Procedimento;  

• NBR 7500/2000 - identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos. Trata dos símbolos de risco e 

manuseio para o transporte e armazenamento de materiais.  

  

 Disposição final dos resíduos  

  

 Para os resíduos cuja única alternativa é sua correta disposição, o responsável pelo 
gerenciamento de resíduos das obras, em conjunto com a área geradora envolvida, deverá avaliar a 
melhor forma de descarte, que por sua vez dependerá do tipo de resíduo e das disponibilidades 
regionais para o descarte.  
 A contratada deverá possuir as devidas licenças e/ou autorização para a disposição final 
adequada dos resíduos de construção civil.  
 As empresas receptoras do resíduo, responsáveis por sua destinação final ou tratamento, 
deverão fornecer ao responsável pelo gerenciamento dos resíduos da obra, o Certificado de 
Recebimento, Tratamento ou Destino Final dado ao resíduo, bem como uma cópia da autorização de 
recebimento do resíduo, emitido pelo órgão ambiental competente, quando o resíduo for destinado 
para outros Estados.   
  

 Controle  

  
 A geração, o recebimento e a disposição final dos resíduos devem ser controlados através da 
emissão Manifesto de Resíduos. 
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 No tocante ao CTDR – Aterro Sanitário de Guarabira, na fase de operação, o gerenciamento 
deverá atender às seguintes premissas básicas:  
  

 Implantação de Sistema de Drenagem e Remoção de Líquidos Percolados, contemplando 

coleta para amostragem semestral dos percolados, a fim de verificar constantemente o 

enquadramento destes na legislação vigente;  

 Inspeção semanal de rachaduras e demais avarias físicas no fosso de recepção de resíduos 

e tanque de armazenamento dos efluentes correspondentes, contemplando controle de 

registro;  

 Desinfecção da área de descarga e carga de resíduos semanalmente;  

 Controle diário do qualitativo dos resíduos receptados pelo empreendimento, por meio 

de inspeção visual no ponto de descarga. Caso seja detectado algum resíduo não conforme, 

deverá ser realizada comunicação à fiscalização e ao respectivo encarregado, para a 

avaliação do caso e definição das ações corretivas.   

 Treinamentos, no momento da admissão, da mão de obra atuante na fase de operação do 

empreendimento, a respeito dos resíduos que podem ser coletados.  

 
 INDICADORES AMBIENTAIS  

  
 Os indicadores Ambientais do Plano de Gerenciamento de Resíduos estão relacionados ao 
cumprimento da legislação especifica, explanada no presente documento, quais sejam NBR 13221/94, 
10.004/2004, 7500/2000, 11.564/02; ANTT 420/04, 701/04, 1644/06 e CONAMA 307/02, 348/04, 
275/01, 307/02.  
 Apontam-se, também como indicadores, as queixas dos transeuntes e população domiciliada 
nas imediações do empreendimento, a respeito da geração, acondicionamento, transporte, coleta e 
destinação dos resíduos sólidos gerados e armazenados na CTDR.   
 

 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  
 
 A equipe responsável pela execução desse programa deverá ser constituída de:  
  

 Engenheiro responsável pela unidade com formação em nível superior e experiência 

comprovada na área.   

 Estagiários de apoio ou controle por parte de instituição acadêmica com capacidade para 

realizar este relatório. 

  
 Considerando-se que o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos é de responsabilidade do 
empreendedor e escopo principal do empreendimento, os recursos materiais correspondentes a este 
programa, já estão associados ao custo total previsto para a instalação da CTDR.  
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 ATENDIMENTO E REQUISITOS LEGAIS E/OU PROGRAMAS  
  
 Apresentam-se os requisitos legais mínimos para esse programa:  
  

 CONAMA 313/2002 - Normatiza inventários de resíduos;  

 CONAMA 401/2008 – estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para 

pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 

gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências;  

 CONAMA 275/01 - Código de Cores para os diferentes tipos de Resíduos;  

 CONAMA 307/02 - Diretrizes e Critérios para a Gestão de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil;  

 CONAMA 313/02 - Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais;  

 CONAMA 358/05 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos 

serviços de saúde e dá outras providências.  

 NBR-7.229 - Projeto, construção E operação de sistemas de tanques sépticos;  

 NBR 10.004/04 - Classificação de Resíduos;  

 NBR 11.174 - normatiza o armazenamento de resíduos sólidos classe II e III;  

 NBR 11.175: Incineração de resíduos sólidos perigosos;  

 NBR 12.235 - normatiza o armazenamento de resíduos sólidos perigosos;  

 NBR 12.807 - padroniza a terminologia de resíduos de serviços de saúde;  

 NBR 12.810 - Coleta de resíduos de serviços de saúde;  

 NBR 12.808 - normatiza a classificação de resíduos de serviços de saúde;  

 NBR 12.809 - padroniza o procedimento para manuseio de resíduos de serviços de saúde;  

 NBR 12.980 - Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos;  

 NBR 13221 - Transporte de Resíduos - Procedimento;  

 NBR 13.463 - Coleta de resíduos sólidos;  

 NBR 15.112 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de Transferência 

e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação;  

 NBR 15.113 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - Diretrizes 

para projeto, implantação e operação;  

 NBR 15.114 - Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - Diretrizes para 

projeto implantação e operação;  

 NBR 15.115 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - Execução de 

camadas de pavimentação - Procedimentos;  

 NBR 15.116:2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 

Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural - Requisitos.   

  



 

 
483 

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  
  
 O presente programa compreende a etapa de obras e operação do empreendimento.  
  

   CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  
  
 O cronograma de execução do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é 
concomitante ao cronograma do empreendimento. Desta forma, deverá ser incorporado logo após a 
autorização das obras de instalação do Transferência, pelo órgão ambiental competente.   
  

   RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  
  
 Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, incluindo de forma compartilhada as 
empresas terceirizadas que executarão das obras de instalação (construtoras).  
  

   SISTEMA DE REGISTRO  
  
 O acompanhamento deste Programa caberá ao empreendedor, através de fiscalização diária e 
de auditorias periódicas nas diferentes fases da obra, confirmando o cumprimento dos procedimentos 
apresentados no vigente Programa de Monitoramento, bem como no Plano de Ação a ser elaborado e 
ou seguido pela(s) empreiteira(s) que vier (em) a ser contratada(s).   
 Em ambos os casos, sugere-se livro de controle com registro de não conformidades, bem como 
relatórios mensais elaborados pelo supervisor ambiental com recolhimento Arrecadação de 
Responsabilidade Técnica.  

 

 PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES (PCV)  

  

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

  

 A CTDR tem como sua função básica a realização da transferência de resíduos domésticos 
coletados em caminhões de pequena capacidade volumétrica para veículos com alta capacidade 
volumétrica, o que possibilita a redução da quantidade de viagens do transporte do resíduo ao destino 
final.  
 Assim, haverá na estação de Transferência o armazenamento temporário dos resíduos 
domésticos, que são constituídos, principalmente, por matéria orgânica. Isto faz deste local, se não 
controlado, um ambiente propício à proliferação de algumas espécies da fauna sinantrópica, que ali 
encontram água, alimento e abrigo.  
 Entende-se por fauna sinantrópica os animais que vivem próximos às habitações aproveitando-
se da disponibilidade de alimento e abrigo, ou aqueles animais que se adaptaram a viver junto ao 
homem, a despeito da vontade deste (CCZ, 2000). A Instrução Normativa IBAMA 141/ 2006 traz em 
seu Art.2º definições acerca da fauna sinantrópica, sendo:  
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IV - fauna sinantrópica: populações animais de espécies silvestres nativas ou exóticas, que 

utilizam recursos de áreas antrópicas, de forma transitória em seu deslocamento, como via 

de passagem ou local de descanso; ou permanente, utilizando-as como área de vida;  

V - fauna sinantrópica nociva: fauna sinantrópica que interage de forma negativa com a 

população humana, causando-lhe transtornos significativos de ordem econômica ou 

ambiental, ou que represente riscos à saúde pública;  

  
 As espécies que representam riscos à saúde pública, ou seja, os exemplares da fauna 
sinantrópica nociva que sejam reservatórios de agentes etiológicos e que, então, podem atuar como 
vetores de doenças à população humana, são os alvos deste Programa Ambiental. Deste modo, os 
principais grupos que podem ser beneficiados em estação de Transferência, e que deverão ser 
monitorados e controlados, são insetos, como mosquitos (Culicídeos), moscas (Muscídeos), baratas 
(Blatídeos), além de roedores da família Muridae. 
 Na etapa de implantação da CTDR, decorrente do acúmulo de material de obras, restos de 
construções e resíduos gerados em refeitório, quando não corretamente gerenciado, também pode 
atrair parte da fauna sinantrópica de forma temporária.  
  

 OBJETIVOS  
  
 O programa será desenvolvido com objetivo de inibir a ocorrência da fauna sinantrópica 
potencialmente vetora de doenças aos seres humanos, reduzindo-se os riscos à saúde pública, 
especialmente da comunidade do entorno do empreendimento.  

  

 METAS  
  
 Evitar a presença e a proliferação de populações das espécies da fauna sinantrópica 
potencialmente vetora de doenças na área operacional do CTDR.  
  

 PÚBLICO-ALVO  
  
 As populações de espécies potencialmente vetoras serão controladas a fim de minimizar os 
riscos à saúde pública da população do entorno e dos trabalhadores da CTDR.  

  

 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  
  
 Para o desenvolvimento do programa são previstas as seguintes atividades:  
  

 Na fase de implantação, aplicar as ações de controle e fiscalização sobre organização do 

espaço de trabalho e de gestão de resíduos sólidos, dentro do Programa de Gestão 

Ambiental da Obra.  
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 Consolidar o procedimento de lavagem e limpeza do galpão de Transferência e áreas 

externas.  

 Evitar a permanência prolongada dos efluentes nas caixas de retenção, e de poças d’água 

no sistema de drenagem e nas escavações;  

 
 O monitoramento da fauna sinantrópica potencialmente vetora deverá ser executado com 
frequência semestral, por profissionais especialistas nos grupos alvo. Para o monitoramento deverão 
ser estabelecidos pontos de amostragem, de modo a cobrir toda a área da CTDR, e a metodologia 
específica para avaliação dos grupos. Uma vez constatada a presença de vetores, deverão ser propostas 
as medidas de controle adequadas. A execução do monitoramento não deve coincidir com os serviços 
de dedetização e desratização na CTDR.  
 

 Realizar ações de comunicação de prevenção e controle de fauna sinantrópica, e se houver 

proliferação de alguma espécie vetora, fazer campanha de controle também no entorno da 

CTDR.  

  
 INDICADORES AMBIENTAIS  

  
 São considerados indicadores a presença (abundância) /ausência de espécies da fauna 
sinantrópica potencialmente vetora de doenças: insetos (ou larvas de insetos) vetores, roedores, 
pombos, entre outros.  
  

 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  
  
 Para a execução do programa deverão ser contratadas empresas especializadas em controle de 
vetores e empresas que realizem o monitoramento da fauna sinantrópica potencialmente vetora, que 
possuam profissionais qualificados e com experiência no levantamento dos diferentes grupos da fauna 
sinantrópica.  
  

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS  

  

 O programa deve ser executado em conformidade com a Instrução Normativa IBAMA 141/06, 
que regulamenta controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica nociva no país.    

  

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  

  

 O Programa de Controle de Vetores relaciona-se com o Programa de Monitoramento e de 

Minimização de Incômodos à Fauna, uma vez que as ações de monitoramento da fauna sinantrópica 
potencialmente vetora de doenças e da fauna, em geral, da área da CTDR podem ser realizados 
conjuntamente, ou podem ter uma interface de troca de dados; 
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 Relaciona-se com o Programa de Comunicação e Participação Social, na medida em que a 
população do entorno do empreendimento deve ser informada a respeito dos potenciais vetores, das 
medidas que devem tomar em suas casas para evitar sua proliferação, além das medidas que são 
tomadas para o controle dessa fauna nociva pela CTDR por meio do Programa em tela e dos resultados 
alcançados por este;  

 Relaciona-se ainda com os Programas de Controle de Odores, pois os odores provenientes dos 
resíduos, principalmente de matéria orgânica, podem atrair espécies da fauna sinantrópica; e com o 

Programa de Gerenciamento dos Resíduos, já que as estruturas antigas presentes na ADA podem abrigar 
espécies vetoras de doenças.  
  

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 Ocorrerá durante a fase de implantação e operação do empreendimento.  

  

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 O programa ocorrerá durante a fase de implantação por meio das ações de Programa de Gestão 

Ambiental da Obra, com ações contínuas e periódicas de controle e fiscalização. Na fase de operação 
do empreendimento, com atividades nas frequências indicadas no Quadro 99.  
  

Quadro 99 - Frequências das atividades 

Atividades  

 Frequência  

Diária 

Duas vezes 

por 

semana  

Semanal  Semestral  

Lavagem e limpeza do galpão de Transferência           

Desinfecção da área de descarga e armazenagem de 

recepção de resíduos  
        

Eliminar e monitorar fissuras e aberturas nos muros da 

estação  
        

Retirada dos efluentes nas caixas de retenção, e de poças 

d’água no sistema de drenagem e nas escavações.  
        

Vistoriar as áreas de carga e descarga do galpão, as 

caixas de retenção de efluentes, as caixas de inspeção 

das redes de esgotos e águas pluviais, a oficina mecânica 

e outras instalações (banheiros, refeitório)  

        

Supervisionar os serviços de limpeza e desinfecção das 

áreas de descarga e armazenagem de resíduos  
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Contratar serviços de dedetização e desratização para 

todas as instalações da ETR 
        

  

 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 O programa é de responsabilidade do empreendedor.  

  

 SISTEMAS DE REGISTRO  

  

 Confecção de relatório semestral do monitoramento de fauna sinantrópica vetora na área da 
CTDR de Guarabira, contendo a análise dos dados e fotos. O relatório semestral deverá indicar também 
medidas de controle para eventuais constatações da presença/ proliferação de vetores.  
 

 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS  

  

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

  

O monitoramento das águas subterrâneas e superficiais existentes na região do aterro 

sanitário de Guarabira será desenvolvido a partir da coleta de amostras das águas para a realização de 

análises físico-químicas e microbiológicas, para verificar possíveis contaminações geradas pela 

operação do aterro.  

Considerando a existência de um risco inerente a qualquer obra civil de ocasionar 
contaminação nos recursos hídricos em sua área de influência, a existência de um programa de 
monitoramento da qualidade das águas se faz necessária para a identificação e quantificação dos 
possíveis contaminantes, antes que os mesmos causem danos de grande monta ao meio ambiente.  
 Considerando a análise ambiental preliminar realizada, observa-se uma pequena probabilidade 
de ocorrência de contaminação dos recursos hídricos subterrâneos em magnitude muito pequena, não 
se pode desconsiderar a ocorrência de eventuais interferências na qualidade das águas na região do 
empreendimento, principalmente na fase de instalação. Durante esta fase de construção, deve-se 
considerar a possibilidade de vazamentos de efluentes dos canteiros de obras e outras estruturas de 
apoio, bem como a maior vulnerabilidade dos solos (caminhos de percolação), em vista das obras de 
mobilização do material (Corte e aterro), a remoção da cobertura vegetal e a consequente remoção das 
barreiras físicas naturais do perfil.  
 Diante do exposto, além das medidas normalmente utilizadas para se evitar a contaminação 
das águas de subsuperfície, o monitoramento da qualidade das águas subterrâneas. 
 Neste sentido, as amostragens serão efetuadas num conjunto de poçosde monitoramento 
distribuídos estrategicamente, nas proximidades da área de disposição dos resíduos e efluentes 
(oferecendo subsídios para o diagnóstico da situação). 
 A localização estratégica e a construção racional dos poços de monitoramento, aliadas a 
métodos eficientes de coleta, acondicionamento e análise de amostras, permitem resultados bastante 
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precisos sobre a influência do método de disposição dos resíduos e efluentes, na qualidade das águas 
subterrâneas.  

 

 OBJETIVOS  

  

 O objetivo geral do presente programa é proceder a um reconhecimento das condições 

hidrogeológicas e hidroquímicas do local deste empreendimento e do aterro sanitário, no sentido de 

identificar a existência de eventuais contaminações que demandem a necessidade de ações futuras.   

 Com relação aos objetivos específicos, busca-se monitorar as variações/interferências na 

qualidade das águas subterrâneas nas imediações das obras previstas para o CTDR de Guarabbira, 

visando garantir conformidade aos parâmetros de qualidade da água estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 396/08.  

   

 META  

  

 Verificar alterações na qualidade dos recursos hídricos subterrâneos decorrentes da instalação 
do empreendimento (sistema integrado), em ao menos três poços de monitoramento no sitio de 
projeto, bem como contemplando relatórios sistemáticos sobre a qualidade da água nos pontos 
amostrados, correlacionando a parâmetros físico-químicos e bacteriológicos a legislação existente. 

  

 PÚBLICO-ALVO  

  

 O público-alvo deste programa são trabalhadores envolvidos na implantação da operação da 
CTDR de Guarabira, a população residente nas localidades das obras projetadas, no caso no distrito de 
contendas, sítio Duas Estradas e Tabocas. 

   

 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  

  

 O monitoramento da qualidade das águas próximas ao empreendimento será realizado a partir 

de análises periódicas in situ de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos para posteriores análises 
em laboratório.  
 Sugere-se a coleta de 02 (dois) poços de monitoramento existentes a jusante do sitio de 
instalação e 01 (um) poço a montante, todos inseridos no interior da AID, totalizando 03 (três) poços 
de monitoramento. O monitoramento deve-se dar anualmente com o método de baixa vazão para a 
coleta, baseados na norma ABNT NBR 15.847/2010 – Amostragem de Água Subterrânea em Poços de 
Monitoramento – Métodos de Purga.  

Em relação às águas subterrâneas, serão realizadas coletas trimestrais em três (03) poços de 

monitoramento localizados a montante e jusante do aterro. Ressalta-se que o poço a montante será 

implantado com a finalidade de obtenção de dados reais, onde os parâmetros da água ainda estão 

inalterados. Torna-se também necessária a implantação de outros dois (02) poços de monitoramento 
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a jusante do aterro no sentido preferencial do fluxo de escoamento do lençol freático, onde, assim, será 

possível detectar a influência do sistema de disposição.  

 Os procedimentos de amostragem deverão conter, no mínimo, os seguintes itens:  
 

 Antes da abertura do poço, providenciar um espaço amplo e limpo em volta do poço.   

 Em cada poço de monitoramento observar as condições de limpeza e integridade antes de 

sua abertura. Se o cap de proteção foi removido ou danificado, ou se foi observada a presença 

de algum objeto estranho dentro do poço, a amostragem não deve ser executada.  

 Obter a profundidade do nível de água, através do abaixamento do probe de medição no poço 

até ouvir o sinal sonoro que indica seu contato com a água. Nesse momento, uma medição 

precisa deve ser determinada por repetidos toques do probe na água, que deve ser 

imediatamente anotada no boletim de amostragem de água subterrânea. O aparelho deve ser 

imediatamente descontaminado após o uso com detergente não fosfático e enxaguado com 

água destilada.   

 Montar o sistema de amostragem e iniciar a purga por meio de taxas de bombeamento 

reduzidas “entre 0,05 e 1,0 l/min”, de acordo com a NBR 15847/2010, compatíveis com a 

capacidade de produção do poço de monitoramento, a fim de não causar o rebaixamento 

excessivo do nível da água, evitando a coleta da água não representativa.   

 Durante o bombeamento, os parâmetros indicadores devem ser monitorados até que seja 

obtida a estabilização das suas leituras, indicativo de que a água está sendo coletada e que a 

purga está completa. Os parâmetros monitorados são: temperatura, pH, condutividade 

elétrica, potencial de óxido redução e oxigênio dissolvido.  

 Para efetuar a medição dos parâmetros em campo, é necessária a utilização de uma célula de 

fluxo conectada em série com o sistema de coleta por bombeamento, permitindo que a água 

bombeada não entre em contato com o ambiente externo previamente à realização das 

leituras.   

 Todos os instrumentos analíticos de campo, devidamente calibrados, devem permanecer na 

sombra durante os trabalhos de campo, a fim de evitar alterações indesejadas em função da 

incidência direta do sol na instrumentação.   

 Os parâmetros indicativos da qualidade da água são considerados estáveis quando suas 

variações permanecem dentro de uma faixa de oscilação predeterminada, por no mínimo três 

leituras consecutivas. A frequência entre as leituras deve ser baseada no tempo necessário 

para se renovar pelo menos um volume da célula de fluxo ou no mínimo a cada 3 min, o que 

for maior (NBR 15847/2010). 

 Definir a faixa de leitura, precisão e incertezas dos instrumentos utilizados para o 

monitoramento e definição dos parâmetros de estabilização utilizados. Caso o instrumento 

de medição não seja capaz de medir com precisão dentro da faixa definida para a 



 

 
490 

estabilização, deve ser avaliada a possibilidade de se utilizarem outras faixas de variação para 

o programa de amostragem.  

 Quando for realizada a transferência da água subterrânea para os frascos, o tubo de descarga 

não deve encostar dentro do frasco, devendo ser usado um par de luvas de nitrila durante o 

processo de amostragem.  

 

 Além dos equipamentos apropriados para as mensurações in situ, deverão ser utilizadas 

garrafas de van Dorn e caixas térmicas contendo gelo para, quando necessário, o transporte para 

laboratório do material coletado.  

 Os parâmetros mínimos a serem analisados para as águas subterrâneas são: pH e metais (As, 
Cd, Cr, Pb, Hg, Ni, Se).   

 As análises químicas deverão seguir a metodologia proposta pelo “Standard Methods for Water 

and Wastewater Examination da American Public Health Association”, em sua mais recente edição, de 
forma a que os dados obtidos possam ser cotejados com padrões nacionais e internacionais.  
 Durante as campanhas de Comunicação, a serem realizados por equipe competente, os 
responsáveis pelos poços perfurados na região deverão ser comunicados sobre o monitoramento e as 
obras que serão realizados, bem como informados sobre os canais de comunicação a serem utilizados 
para reclamações sobre eventuais oscilações nos padrões de qualidade das águas.  
 Os poços de monitoramento construídos e a serem construídos devem estar de acordo com a 
norma ABNT/NBR 15495/2007. Durante a execução das sondagens será efetuada descrição em termos 
táctil-visuais do solo, observando-se, além dos aspectos litológicos, a possível presença de 
contaminantes.  
 Cabe ressaltar que, no caso de necessidade de investigações mais detalhadas, identificadas pela 
equipe de meio ambiente, novos pontos de coleta e/ou outros compartimentos a serem analisados 
poderão ser definidos.  

  

 INDICADORES 
  
 São indicadores os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA 396/08.  
  

 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  
  
 A implementação e desenvolvimento deste programa são de responsabilidade do 
empreendedor, o qual deverá contratar um profissional especializado para a coordenação do programa 
(Engenheiro Ambiental, Civil, Geólogo e/ou Geógrafo), bem como os serviços especializados de um 
laboratório de análises de águas subterrâneas.  
 A primeira campanha específica que deverá ser empreendida acarretará em um gasto inicial 
maior a depender da instalação dos poços. 

  

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS  
  



 

 
491 

Este Programa atende a diversos requisitos legais dentre os quais se destacam:  

 ABNT NBR 12.212/2006 e NBR 12244/2006 Normas de construção de poços de 

monitoramento de águas subterrâneas;  

 ABNT NBR 15847/2010 – Amostragem de águas subterrâneas em Poços de Monitoramento: 

Método de Purga;  

 ABNT NBR 15495-2/2008 e NBR 15495-1/2007 Poços de monitoramento de águas 

subterrâneas em aquíferos granulares;  

 ABNT NBR 15492/2007 – Sondagem de Reconhecimento para Fins de Qualidade Ambiental;  

 Resolução 396/08 do CONAMA: Art. 17, Inc. II - Amostragem a ser realizada em poços 

tubulares e de monitoramento de águas subterrâneas;  

 Portaria 518, do Ministério da Saúde – Estabelece os parâmetros mínimos de qualidade da 

água em relação à saúde pública;   

 Lei 9.433/97: Dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, seus fins e mecanismo 

de formulação e aplicação;  

 Lei 9.605/98: Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente;  

 Decreto 6.514/2008: Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente;  

 Lei 10.165/00: Altera a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação.  

  

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  
  
 Este programa se relaciona com o Programa de Gestão Ambiental das Obras (PGAO), 
Programa de Comunicação e Participação Social (PCPS) e Programa de Educação Ambiental (PEA).  
  

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  
  
 Este programa deverá ser iniciado na fase de planejamento, antes do início das obras de 

instalação do empreendimento, a fim de consolidar o background ambiental das águas subterrâneas a 
serem monitoradas, e perdurar na fase de operação, no caso da instalação do aterro sanitário. 

 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 As coletas e análises das águas serão feitas com periodicidade trimestral durante a implantação 
das obras previstas para o aterro sanitário, semestral durante os dois primeiros anos de operação da 
Estação de Transferência e anual para os anos sucessores, a critério do órgão ambiental. 
  

 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  
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 O programa de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas é de responsabilidade do 
empreendedor.   

  

 SISTEMAS DE REGISTRO  
  
 No caso de desconformidade com os indicadores supracitados, será realizado o registro da 
situação conforme o Quadro 100. Sendo a alteração ocasionada por procedimentos relacionados ao 
empreendimento, será encaminhado o relatório de não conformidade para o responsável 
(coordenador operacional) e se tentará cessar imediatamente a fonte de contaminação. 
 

Quadro 100 - Modelo de ficha de verificação de alteração na qualidade da água 

Ficha de verificação de alteração na qualidade da água  

Data de Verificação    

Local (Coordenadas, quando disponíveis).    

Horário    

Técnico Responsável    

Condição/Padrão alterado    

Atividades potencialmente poluidoras    

Provável causa    

Medidas Corretivas necessárias    

 

Esses poços serão executados em conformidade com a NBR 13895/97 (Construção de Poços 

de Monitoramento e Amostragem: Procedimento, seus detalhes estão nas Plantas 14 e 15 (anexo).  

A NBR 13896/97 (Aterros de resíduos não-perigosos: critérios para projeto, implantação e 

operação) recomenda que as análises de todos os parâmetros a serem monitorados sejam realizadas 

pelo menos quatro vezes ao ano, em cada poço, durante o período de vida ativa do sistema. 

Quanto ao monitoramento das águas superficiais, deverá ser, inicialmente, realizada 

trimestralmente a coleta da água no  (localizado a cerca de 200 m da área do aterro). Este 

monitoramento se torna necessário para observar o comportamento do Lago de Biomonitoramento, 

tanto à montante quanto a jusante do lançamento de lixiviado tratado na estação de tratamento. 

 Segundo LINS (2003), a quantidade e a qualidade das águas subterrâneas também podem ser 

afetadas pela infiltração de água superficial contaminada, uma vez que estes não são, necessariamente, 

recursos independentes, podendo, em muitos casos, ter ligações entre seus corpos de água. Os 

parâmetros a serem analisados para as águas superficiais e subterrâneas serão: Turbidez, Cor, 

Temperatura, pH, Alcalinidade, Nitrogênio Amoniacal, Fósforo, Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Sólidos, Sulfatos, Cloretos, 

Dureza, Coliformes e Metais Pesados (Ferro, Zinco, Manganês, Chumbo, Cromo, Alumínio e 

mercúrio). 
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 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 

LIXIVIADO  

 

O sistema de tratamento de lixiviado será monitorado mensalmente, por meio da coleta de 

amostras simples e/ou compostas, na entrada e saída de cada etapa do sistema, devendo a técnica de 

coleta basear-se nas normas da CETESB (1998). Ressalte-se que a coleta de amostras não se resume a 

apenas mergulhar uma garrafa na água para retirar uma amostra; torna-se necessário obter uma 

amostra representativa e estabilizada do corpo de água amostrado e das condições locais que possam 

interferir nas interpretações dos dados, assim como nas próprias determinações laboratoriais. O plano 

de monitoramento proposto consiste na determinação dos parâmetros a serem analisados in situ e em 

laboratório.  

Os locais de coleta devem ser fixados e caracterizados usando-se marcos de identificação. O 

número de locais de coleta de amostras e a freqüência de amostragem deverão ser definidos em função 

da finalidade do monitoramento e ser suficientes para permitir um estudo estatístico. 

As amostras coletadas deverão ser acondicionadas, transportadas e manipuladas 

criteriosamente, de modo que não haja alteração de suas características. Cada amostra deverá ser 

devidamente identificada e ser coletada em recipiente apropriado. Os parâmetros a serem analisados 

são:  

 

− Turbidez. 

− Temperatura.  

− pH. 

− Alcalinidade. 

− Nitrogênio. 

− Fósforo. 

− Oxigênio Dissolvido – OD. 

− Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO. 

− Demanda Química de Oxigênio – DQO. 

− Sólidos. 

− Sulfatos. 

− Coliformes Termotolerantes. 

− Metais Pesados (Ferro, Zinco, Manganês, Chumbo, Cromo, Alumínio e mercúrio). 

 

 PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO – RECALQUES 

SUPERIFICIAIS 
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O monitoramento do comportamento geomecânico de um aterro de resíduos sólidos urbanos 

é efetuado por meio de inspeção visual e da leitura de instrumentos nele instalados, conforme descrito 

adiante. Para aterros de grandes dimensões, em operação, esse monitoramento deverá ser mensal. 

Basicamente, o estudo de estabilidade geotécnica será executado por meio dos seguintes 

instrumentos: 

 

• Marcos Superficiais (placas de recalque). 

• Piezômetros. 

• Sondagens a percussão (SPT). 

• Temperatura. 

O projeto de monitoramento terá como objetivo obter informações de setor (ou camadas de 

lixo) do aterro sanitário, tanto em sua área quanto em sua profundidade, ao longo do tempo, para 

acompanhar as mudanças que ocorrerem nas várias fases do processo de decomposição dos resíduos. 

Para tanto, a instrumentação será distribuída em diferentes cotas (camadas) do aterro sanitário, de 

forma a abranger toda a sua área. 

 

a) Recalques 

 

 Os aterros de resíduos sólidos sofrem grandes recalques, podendo chegar à ordem de 30% da 
altura inicial (SOWERS, 1973). No entanto, recalques totais na ordem de 25% a 50% da altura inicial 
são também citados por Wall e Zeis (1995). Com isto, o seu volume diminui e sua capacidade de 
armazenamento aumenta, estando aí uma das principais razões de se quantificar os recalques, o tempo 
em que este ocorrerá e sua velocidade, não apenas para aproveitar sua real capacidade de 
armazenamento, bem como, para se poder fazer “previsões” na etapa de projeto.  
 A necessidade de se determinar os recalques remanescentes está no fato de se projetar a 
utilização do aterro depois de encerrada sua vida útil (MARIANO, 1999).  
 Segundo Green e Jamnejad (1997), a heterogeneidade do material que constitui um aterro de 
resíduos sólidos e o fato de que uma parcela significativa dos seus recalques serem decorrentes de 
processos físico-químicos e biológicos, são fatores que acarretam recalques diferenciais de grande 
magnitude. A importância da previsão dos recalques diferenciais reside em fatos operacionais, como 
danificação dos sistemas de drenagem de gases e líquidos no interior do aterro. 
 As principais causas de recalques em aterros de resíduos sólidos urbanos podem ser 
influenciadas pelos seguintes fatores: compactação, deformação devido ao carregamento estático ou 
dinâmico, degradação biológica da matéria orgânica, drenagem dos líquidos e gases, além da 
composição e idade do lixo. 
 Os principais fatores que influenciam no processo de decomposição da matéria orgânica, são: 
o teor de umidade, a composição dos resíduos, o teor de sólidos voláteis, a temperatura, o grau de 
compactação e o oxigênio presente no meio.  
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 A biodegradação de um aterro é um processo complexo, onde a partícula sólida biodegradável 
é solubilizada, por meio de uma seqüência de reações bioquímicas, destacando-se a metanogênese, e 
finalmente, convertida em metano e dióxido de carbono.  
 A hipótese de redução de sólido está diretamente ligada ao aumento da magnitude e velocidade 
da compressão secundária. Uma vez transformada em líquido, que é o produto intermediário da 
decomposição, estes, ou são drenados para fora do aterro ou convertidos (por meio da metanogênese) 
em metano e dióxido de carbono. Sendo, então, a velocidade global do processo de decomposição 
governada pela metanogênese. 
 As placas de recalques são instrumentos que são incorporados ao aterro, superficialmente, que 
têm como função servir como orientadores dos deslocamentos aos quais o aterro está sujeito. São 
constituídas de uma base quadrada pré-moldada de concreto com dimensões de 37,5 x 37,5 cm, além 
de um pino de referência para as medições topográficas, recebendo uma placa de identificação para 
um melhor acompanhamento e registro da movimentação desse local.  
 As mesmas serão distribuídas de forma a caracterizar linhas de estudo, com direções de 
deslocamento esperados, para possibilitar um monitoramento da evolução da movimentação ao aterro 
e, portanto, nortear as ações preventivas que se façam necessárias para se manter o controle do maciço.  
 Para efetuar esse monitoramento, serão implantados, fora da área do aterro, marcos fixos, 
irremovíveis, de referência de nível e de posição relativa. Baseados nos mesmos serão observados, por 
levantamento topográfico, os deslocamentos verticais e as velocidades de recalque de cada célula que 
compõe o aterro, após o encerramento de sua operação.  
 O acompanhamento dos recalques superficiais em cada camada de lixo no aterro sanitário será 
realizado por meio da instalação de 108 placas de recalque. As leituras serão realizadas, mensalmente, 
por Nivelamento Geométrico de Precisão utilizando-se, basicamente, referência de nível, pontos de 
passagem e estações de nivelamento. Dentre as 108 placas de recalques,  estarão 88 situadas nos taludes 
do aterro sanitário e 30 na camada final do aterro, que deverão ser instaladas após o encerramento da 
operação do aterro. 
Parâmetros a serem registrados no monitoramento dos recalques: 
 

Recalque Total 

 
 Esses deslocamentos baseiam-se na cota de leitura topográfica atual e na cota de leitura 
topográfica inicial. São observados desde o início da instalação dos instrumentos, servindo como um 
histórico do mesmo, o que possibilita analisar, em conjunto com o restante do monitoramento das 
camadas, em que fase de decomposição o aterro se encontra e se estes caminham para uma situação 
estável ou se possuem movimentos considerados de risco. 
 

Recalque Parcial 

 
 Estes deslocamentos baseiam-se na cota de leitura topográfica atual e na cota de leitura 
topográfica anterior. Serão observados em períodos menores, semanalmente, o que permite a avaliação 
dos deslocamentos verticais em situações imediatas às suas ocorrências, permitindo, assim, a definição 
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de ações de caráter emergencial no caso da ocorrência de deslocamentos que se julguem serem 
anormais para o local. 

 

Velocidade de Recalque 

 
 Segundo Palma Gonzalez (1995), a determinação dos valores de recalques em um aterro de 
resíduos sólidos é realizada a partir de uma data preestabelecida. O recalque medido não corresponde 
ao valor do recalque total sofrido pelo aterro, até porque a medição dos recalques durante o período 
de construção é uma atividade muito difícil e não se deve fixar uma idade única de lixo depositado (já 
que o recalque é bastante influenciado pelo tempo). Por este motivo, é mais simples analisar a evolução 
dos recalques em função da velocidade de recalque. A velocidade de recalque é a diferença entre os 
recalques ocorridos, dividida pelo tempo transcorrido entre as leituras.  
 

b) Piezômetro 

 
 Para a garantia da estabilidade de um aterro é de fundamental importância que não existam 
pressões neutras de grande magnitude, pois elas diminuem as tensões efetivas e favorecem os 
mecanismos de escorregamento. 
 O nível de líquido no interior do aterro será acompanhado por meio de 12 piezômetros (PZ-1 
ao PZ-12) de 3” diâmetro, em PVC rígido. Este diâmetro permite que a coleta de líquidos da célula seja 
realizada com um amostrador específico para coleta de lixiviado, e que as leituras do nível do lixiviado 
não sejam falseadas devido a formação de bolhas de gás.  
 Para a instalação desses 12 piezômetros, serão executadas sondagens SPT. Vale ressaltar que os 
piezômetros podem ser instalados durante o alteamento das camadas de lixo; no entanto, sua presença 
dependerá das condições de operação do aterro, uma vez que podem atrapalhar o tráfego de veículos 
no descarrego. Caso não seja possível realizar a instalação durante a operação, os piezômetros deverão 
ser instalados após o encerramento da operação.  
 O lixiviado coletado no piezômetro deverá ser submetido aos mesmos ensaios físico-químicos 
citados anteriormente para a estação de tratamento de lixiviado. Tais parâmetros são de grande 
importância para avaliar as condições de degradação dos resíduos ao longo do tempo. Na Figura 436 
mostra-se um exemplo de um poço de monitoramento. 
 



 

 
497 

Figura 436 - Poço de monitoramento 

 

FONTE: José Dantas de Lima, 2009. 

 

c) Sondagens SPT 

 

Por ser um ensaio de baixo custo, pode ser realizado de maneira periódica, podendo-se avaliar 

de modo qualitativo a variação da resistência do aterro em relação ao tempo, bem como coletar 

amostras de solo (abaixo da camada de lixo) e lixo para ensaios de laboratório (umidade, teor de sólidos 

voláteis e pH). Os furos de sondagens também servirão para a instalação das aranhas magnéticas, de 

piezômetro, e dos medidores de temperatura. 

Os ensaios serão realizados de acordo com as normas NBR-8036, NBR-6484 e NBR-6502 da 

ABNT – Normas Gerais de Sondagem de Reconhecimento para Fundações de Edifícios, Método de 

Sondagem e Terminologia de Rochas e Solos respectivamente. 

Um total de 08 furos de sondagem SPT será executado até atingir a camada de solo de base do 

aterro. Nesses furos serão realizados ensaios de perda de água, coleta de amostras de lixo ao longo da 

profundidade e do solo abaixo da camada de lixo, para realização de ensaios. Vale ressaltar que todos 

os furos serão aproveitados posteriormente para instalação dos piezômetros.  

A Figura 437 ilustra a execução do ensaio SPT. 
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Figura 437 - Ilustração de um ensaio SPT 

  

  
FONTE: GRS / UFPE, 2008. 

 
 Durante a realização da sondagem SPT, será coletado o solo abaixo da camada de lixo no 
próprio amostrador do SPT. Nessas amostras serão realizados ensaios microbiológicos, físico-
químicos, incluindo ensaios para determinação de metais, com o objetivo de verificar o nível de 
contaminação provocada pelo lixiviado. 
 Além disto, serão realizados ensaios de solos, como granulometria, grau de compactação e 
umidade. 

 

d) Temperatura 

 

 A temperatura tem importante significado no processo de decomposição de resíduos, pois atua 
na cinética das reações bioquímicas responsáveis pela conversão de resíduos em gases, líquidos e 
compostos bioestabilizados. Poucos estudos práticos, em condições de campo, foram conduzidos no 
sentido de uma melhor compreensão, apesar da evidência da importância da temperatura no processo. 
 O monitoramento da temperatura do interior da massa de lixo será realizado medindo-se a 
temperatura do líquido (lixiviado) e da massa sólida. A temperatura do líquido será medida coletando-
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se lixiviado do piezômetro, enquanto que para a medida da temperatura da massa sólida será instalado 
o equipamento de medição de temperatura (termopares) no furo de sondagem SPT, em profundidades 
diferentes.  
 A Figura 438 ilustra como são feitas as medições de temperatura em aterros sanitários. 
 

Figura 438 - Ilustração dos fios dos termopares e do medidor de temperatura digital. 

  
FONTE: GRS / UFPE, 2008. 

 

 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS GASES  

 

A amostragem de gases permitirá, por meio da medida de sua composição, pressão e 

temperatura, avaliar o estágio de decomposição dos resíduos no aterro. Dessa maneira, serão feitos 

ensaios mensais nas saídas dos principais drenos verticais de gases e na camada de cobertura, para 

analise da fuga de gás. Caso seja concebido um projeto de captura do biogás e interligação dos drenos 

com uma rede de dutos para canalizar o biogás até um queimador tipo enclausurado ou usina de 

aproveitamento energético, o monitoramento poderá ser procedido nos principais ramais desse 

sistema. 

É importante que o monitoramento dos gases seja realizado desde o início da operação do 

aterro, haja vista o especial interesse em observar as variações de concentração dos principais gases 

gerados na decomposição dos resíduos (metano- CH4, dióxido de carbono - CO2 e oxigênio - O2).  

A Figura 439 mostra o esquema de monitoramento dos gases em aterros sanitários. 
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Figura 439 - Esquema de monitoramento dos gases em aterros sanitários 

 
FONTE: GRS / UFPE, 2008. 

 
 Além das análises nos drenos e na camada de cobertura do aterro, os parâmetros de 
composição, pressão e temperatura dos gases poderão ser analisados sistematicamente nos 78 
piezômetros existentes no aterro e também nos poços de águas subterrâneas. Neste último caso, o 
interesse é verificar a possibilidade de migração do biogás pelo subsolo, haja vista que se trata de um 
aterro concebido numa região em vale. 
 Na Figura 440 são mostrados equipamentos portáteis de análise do biogás. 
 

Figura 440 - Equipamentos portáteis de análise de biogás 

  
FONTE: GRS / UFPE, 2008. 

 
 Além das análises nos drenos e na camada de cobertura do aterro, os parâmetros de 
composição, pressão e temperatura dos gases poderão ser analisados sistematicamente nos 
piezômetros instalados no aterro e também nos 3 poços de águas subterrâneas. Neste último caso, o 
interesse é verificar a possibilidade de migração do biogás pelo subsolo, haja vista que se trata de um 
aterro concebido numa região em vale. 
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 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA  

 

 Este Programa de Monitoramento da Fauna se destina a orientar as ações que devem ser 
realizadas para proteger ou atenuar, do ponto de vista ambiental, os efeitos nocivos gerados pela 
construção do empreendimento. Estes efeitos estão ligados, principalmente, à supressão da vegetação 
nativa e dos habitats associados, existente na área de implantação do projeto.  
 Este programa deverá conter algumas medidas que deverão ser implementadas durante a fase 
de construção, e outras durante a fase de operação do empreendimento.  

 

a) Medidas realizadas – Fase de construção 

 
 A demarcação da área a ser suprimida a vegetação  é importante para evitar o reflorestamento 
após a construção do empreendimento. A delimitação da faixa de proteção deverá ser feita através de 
levantamento topográfico, e esta deverá ser sinalizada, ressaltando-se que o cercamento da faixa de 
preservação do entorno do aterro sanitário de Guarabira  só poderá ser executado após a limpeza 
completa da área das células, que serão executadas por fase e por etapa de implantação, permitindo a 
migração dos animais.  

 

b) Definição dos Corredores de Escape da fauna 

 

 A progressão das frentes de supressão vegetal na área do aterro deverá ser feita de maneira a 
permitir a fuga do maior número possível de animais que habitam as áreas a serem suprimidasdas, 
para as áreas contíguas ou para áreas definidas como de refúgio da fauna. Essas áreas incluem a faixa 
de área de reserva legal e de reposição florestal e, eventualmente, outras áreas conservadas nas 
proximidades.  
 Os trabalhadores envolvidos com a obra, bem como os moradores da região, deverão ser 
prevenidos no sentido de não adentrarem nos corredores de escape, pois correrão risco de acidentes 
com os animais acuados.  
 Durante a supressão vegetal  deverá ser feita fiscalização proibindo a caça a animais silvestres.  
 Durante a supressão da vegetação das células, os trabalhadores envolvidos com a operação 
ficarão expostos a acidentes com animais peçonhentos. Com a derrubada da vegetação, os moradores 
da região poderão sofrer agressões por parte dos animais em fuga. Dessa forma, medidas de prevenção 
e controle deverão ser adotadas antes e durante a execução da supressão da vegetação. Será adotado 
um corredor de fauna com espaço de 1,0 m a cada 30 m, na parte inferior do cercamento da área, 
permitindo o escape de fauna nestes corredores. 
 O monitoramento dos atropelamentos de fauna deve ser realizado nos dois primeiros meses da 
construção do empreendimento, devendo ser capaz de definir quais os trechos das vias de acesso ao 
empreendimento em que esse impacto é mais intenso, sugerindo métodos capazes de mitigá-lo, seja 
pela instalação de estruturas de transposição de animais ou pela implantação de mecanismos de 
redução de velocidade do tráfego para o empreendimento.  
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 O Programa de Proteção da Fauna é de responsabilidade do empreendedor e sua execução 
deverá ser objeto de subcontratação de empresa ou consultoria especializada em parceria através de 
convênio com as instituições competentes de fiscalização como a SUDEMA, o IBAMA e outras.  

 

 PROGRAMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL E ACOMPANHAMENTO DA 

RECOMPOSIÇÃO VEGETAL  

 

 A reposição vegetal deverá ser feita na área indicada pelo projeto de reposição florestal, mas 
precisamente, no bico da área em sua porcao nordeste, ocupando uma área de 0,5 hectare e que não 
serão ocupadas pelas células de lixo. Também, compreenderá ações de recomposição paisagística dos 
taludes e da superfície final do aterro sanitário, após o seu encerramento. 
 A recomposição vegetal será feita observando as recomendações constantes do projeto 
especifico e seu acompanhamento se fará durante seguintes atividades: 
 

• Preparação / aquisição de mudas para reflorestamento. 

• Plantio de mudas nas áreas a serem recuperadas. 

• Acompanhamento do desenvolvimento das plantas. 

• Replantio de mudas que não obtiverem bom desenvolvimento. 

• Controle de pragas, se necessário. 

• Proteção da área contra as ações degradadoras. 

 

 PROGRAMA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO  
 

 PROGRAMA DE PROSPECÇÃO E DE RESGATE DO PATRIMÔNIO 
ARQUEOLÓGICO 

 
 1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O acompanhamento arqueológico deve ser entendido como uma intervenção arqueológica própria, com 

metodologia específica, centrada na observação in loco do desenvolvimento das intervenções dos empreendimentos, 
posterior a etapa de resgate e/ou de levantamentos prospectivos e, ainda que não presente em portarias ou decretos, 

possui igual importância a estes, pois tem por objetivo a identificação de quaisquer vestígios existentes ainda in loco. 
O acompanhamento arqueológico possui caráter extraoficial de licenciamento, indicado pelo IPHAN em casos 

que se mostre pertinente. Seu desenvolvimento requer, de acordo com as frentes em execução da obra, um número 
considerável de arqueólogos, técnicos e assistentes. Este acompanhamento deve ocorrer de forma permanente, 
enquanto os serviços de movimentação de solo forem realizados. O Monitoramento Arqueológico é uma ação de 
arqueologia preventiva que tem início, a nosso ver, após duas possibilidades: 

• Após o Levantamento Prospectivo, caso este não identifique vestígios arqueológicos, mas a área seja 
propícia ao estabelecimento de populações pretéritas (terraços fluviais, áreas planas, abrigos, etc.) 

• Após a Etapa de Resgate, caso as intervenções das obras sejam realizadas sobre o sítio arqueológico 
ou próximo, com objetivo de que nenhum vestígio seja irremediavelmente destruído. 
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Em ambos, para que gerem a possibilidade do Monitoramento, é necessária que seja apontado, a partir de 
pesquisas prévias, a possibilidade de ocorrência de vestígios, ainda que não sejam encontradas durante a etapa de 
Levantamento Prospectivo. 
 

 2. OBJETIVO 
 

O Programa de Prospecção e de Resgate do Patrimônio Arqueológico visa o cumprimento do Art. 4° da 
Portaria IPHAN N°. 230, de 17 de dezembro de 2002, que determina que “...a partir do diagnóstico e avaliação de 
impactos, deverão ser elaborados os Programas de Prospecção e de Resgate compatíveis com o cronograma das obras 
e com as fases de licenciamento ambiental do empreendimento de forma a garantir a integridade do patrimônio 
cultural da área”. O programa avalia a existência, extensão, profundidade, diversidade cultural e grau de preservação 
dos sítios arqueológicos eventualmente localizados na área de influência direta do empreendimento. 

 

 3. JUSTIFICATIVA 
 

Pesquisas arqueológicas realizadas na área de influência direta do empreendimento indicam que esta não 
apresenta potencial de ocorrência de sítios arqueológicos em subsuperfície. O IPHAN-PB esta analisando o PAIPA – 
Programa de Avaliacao de Impacto de Prospeccao Arqueoligica sendo recomendada a implantação de um plano de 
monitoramento e resgate arqueológico durante as obras. 

 

 4. ESCOPO 
 

Considerando-se as etapas de licenciamento da obra e a busca pela preservação do patrimônio arqueológico 
eventualmente existente na área, o programa será formatado em duas etapas, conforme estudos em empreendimentos 
semelhantes: 

• Prospecções intensivas, com amostragem de subsuperfície nos compartimentos de maior potencial 
arqueológico, anteriormente à execução das obras;  

• Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Arqueológico nas fases da obra que envolvam movimentação 
de terra. 

 
 PROGRAMA DE PRIORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL 

 
 PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 

 
 OBJETIVO 

 
O Programa de Contratação de Mão-de-Obra propõe o desenvolvimento de um Projeto de Qualificação e 

Treinamento Profissional voltado aos residentes da ADA e da AII e região. Esse programa visa à otimização da 
absorção de mão-de-obra local, por meio do oferecimento de formação profissional, e a inclusão produtiva destas 
pessoas no mercado de trabalho. Além disso, o Programa proporciona a capacitação de trabalhadores locais, o que 
elevará as suas futuras oportunidades de trabalho no mercado em geral quando do encerramento das obras do Aterro 
Sanitário de Guarabira. 

 

 JUSTIFICATIVA 
 

A oferta de empregos diretos e as oportunidades de geração de renda que serão proporcionadas pela 
implantação do Aterro Sanitário de Guarabira deverão ser preferencialmente direcionadas para beneficiar a 

população regional. Embora a mão de obra disponível nas comunidades da ADA e da AII não seja suficiente par 
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preencher todos os postos de trabalho a ser ofertados, principalmente os especializados, é de grande importância que 
o máximo possível de empregos diretos e indiretos seja destinado à população regional. Para tanto, a capacitação da 
força de trabalho existente em nível regional é imprescindível, visando à otimização dos efeitos positivos da oferta 
local de postos de trabalho, e minimizando, sempre que possível, a quantidade de trabalhadores a serem buscados 
fora da região.  

 

 ESCOPO 
 
O Programa de Contratação e Desmobilização de mão-de-obra será realizado conforme as seguintes etapas: 

• Preparar e formar pessoas para atuar nas obras de implantação do Aterro Sanitário de Guarabira; 
• Priorizar a contratação de pessoas residentes na ADA e AII, prestadores de serviços e empresas aí existentes;  
• Qualificar os trabalhadores contratados para a implantação de forma que estes possam atuar em conformidade com 
as políticas de saúde, segurança e meio ambiente do empreendedor;  
• Promover a capacitação profissional dos trabalhadores, durante a obra,  de modo que facilite o aproveitamento 
dessa mão-de-obra em futuras oportunidades de emprego na região após a finalização das obras do empreendimento;  
• Capacitar e priorizar o aproveitamento das ofertas local e regional de mão de obra e orientar os migrantes na procura 
de oportunidades de trabalho;  

• Atuar no processo de desmobilização, contribuindo para evitar a permanência, na AID e na AII, de trabalhadores 
migrantes sem alternativas de geração de renda. 
 

 ÁREA DE ABRANGÊNCIA 
 

A área de abrangência do Programa de Contratação e Desmobilização de Mão-de-Obra coincide com a ADA 
e AII – Área de Influência Direta e Indireta do Empreendimento e abrange três comunidades: Tabocas, Contendas e 
Encruzilhada. 

 

 PÚBLICO ALVO 
 

O público-alvo a ser atendido pelo Programa serão homens e mulheres a partir de 18 anos que saibam ler e 
escrever e que sejam prioritariamente moradores da Área de Influência Direta e Indireta. Contudo, a priorização 
desse público não excluirá a participação de pessoas de outras localidades do Estado. Portanto, há a possibilidade de 
ampliar a atuação do Programa de Qualificação para outras localidades dependendo das necessidades da obra. 

 
 
 

 METODOLOGIA/ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

O Programa de Contratação e Desmobilização de Mão-de-Obra é organizado em dois Subprogramas, 
conforme detalhado a seguir. 

 

 SUBPROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  
 

O Projeto de Qualificação e Treinamento Profissional tem o objetivo de qualificar a mão-de-obra local que 
atuará diretamente na construção e operação do Aterro Sanitário de Guarabira. O principal objetivo desse programa 
é potencializar a contratação da população residente nas comunidades da ADA e AII e, desta maneira, reduzir o 
impacto da atração de nova população na região. Além disso, o Programa proporciona a capacitação de trabalhadores 
locais permitindo o aproveitamento futuro dessa mão-de-obra, após a conclusão das obras do Aterro Sanitário. 
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 SUBPROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
 

O Subprograma de Desmobilização de Mão-de-Obra estabelece ações preventivas e mitigadoras a fim de 
amenizar as dificuldades inerentes à desmobilização futura dos trabalhadores no período pós-construção do Aterro 
Sanitário de Guarabira. As atividades propostas podem ser agrupadas em duas vertentes de atuação: encaminhamento 
dos ex-trabalhadores para outras oportunidades de empregos e incentivo e apoio aos trabalhadores para retornar ao 
seu local de origem. 

 

 PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SNUC 
 

 Introdução 
 

O Programa de Compensação Ambiental visa atender à Resolução CONAMA no 002/96, 
segundo a qual, o empreendimento cuja implantação causa alterações no meio ambiente deve destinar, 
como medida compensatória, um montante equivalente a, no mínimo, 0,5% do seu valor global para 
o custeio de atividades ou aquisição de bens para Unidades de Conservação ou implantação, quando 
assim for considerado pelo órgão ambiental licenciador competente, com fundamento nos Estudos de 
Impacto Ambiental (EIA). 

Essa Resolução — consolidada pela Lei do SNUC, Lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e regulamentada pelo Decreto 4.340/02 — visa 
compensar os impactos ambientais causados pelo empreendimento, preservando partes do patrimônio 
natural próximas ao empreendimento, possibilitando seu desenvolvimento sustentável. 

A região do Projeto de Implantação do CTDR Guarabira – Aterro sanitário de Guarabira 
caracteriza-se pela predominância de ambientes antropizados. Embora sejam escassos, os fragmentos 
que ainda existem já são distantes da área, e ainda ocorrem em algumas áreas que podem apresentar  
potenciais para preservação. A proteção ambiental é uma necessidade nesse contexto, especialmente 
por se tratar de uma região que faz parte do bioma Caatinga, especificamente caatinga arbustiva aberta 
um dos mais conhecidos e mais degradados, pela retirada de vegetação para lenha e para o 
desenvolvimento de atividades agropecuárias, e menos contemplados com Unidades de Conservação.  

Durante os últimos anos, estudos apresentados (IUCN) ao público em geral apontaram que a 
vegetação da Caatinga encontra-se reduzida a menos da metade; no caso da Paraíba, a cobertura 
florestal restante é de pouco mais de 30%. Além disso, a dependência da população e de alguns setores 
da economia nordestina, como os pólos cerâmicos e outras indústrias, em relação à lenha como fonte 
de energia corresponde a 30% a 50% da energia primária. A lenha e o carvão vegetal representam 60% 
de toda a energia utilizada para cozinhar alimentos no Nordeste. Esses dados somente corroboram 

uma maior necessidade de preservação da Caatinga stricto sensu, pois a demanda de material lenhoso 
nativo sendo consumido das mais variadas formas vem promovendo uma devastação da diversidade 
ainda desconhecida desse bioma. 

 
 Objetivos do Programa 

 
 Geral 
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Este Programa tem por objetivo a implementação de medidas compensatórias por perdas 
ambientais, em conformidade ao que determina Lei nº 9.985, de 18 de junho de 2000, e demais 
diplomas legais que a apóiam. 

 
 Específicos 

 
• Compensar, em parte, a perda dos ecossistemas diretamente afetados.  
• Propiciar a conservação de amostras representativas do patrimônio natural da Caatinga 

remanescente. 
• Manter Unidades de Conservação através do aporte de recursos advindos da compensação 

ambiental obrigatória.  
• Propor alternativas para seleção das Unidades de Conservação que serão contempladas com 

a aplicação dos recursos previstos para este Programa. 
 

 Identificação das unidades de conservação próximas à área do empreendimento 
 
As 05 (cinco) Unidades de Conservação existentes são apresentadas, onde cada UC é localizada, 

mapeada em seu entorno, sendo representadas pela Figura 441 em carta-imagem contendo, além de 
seu perímetro e a interseção com outras áreas propostas para UC’s e prioritárias para conservação. 

 
Figura 441 - Mapa de unidade de conservação e zona de amortecimento 
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Assim conforme a Lei do SNUC destina-se 0,5% do valor do empreendimento para a Unidade 

de Conservação, denominada de Área de Proteção Ambiental do Roncador, que é a mais próxima do 
empreendimento, estando distante 18.291,30 m (Prancha 29, dos Mapas Ambientais). 

Esta destinação atende ao art. 36, § 1o  da Lei do SNUC e a critério da SUDEMA poderá ser 
modificada caso entenda desta forma. 

Neste sentido será destinado cerca de R$ 103.075,67 para a APA do Roncador, conforme o 
cronograma a seguir: 
 

Tabela 21 - Cronograma de desembolso da compensação ambiental 
1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30 ANO 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

R$ 
3.435,86 

FONTE: ECOSAM, 2018 
 

O Custo total do empreendimento é de 20.615.134,08 (Vinte Milhões, Seiscentos e Quinze Mil, 
Cento e Trinta e Quatro Reais e Oito Centavos). Aplicando-se o percentual de 0,5 %, obtem-se o valor 
de R$ 103.075,67. Este valor sera dividido pelo tempo de operação do empreendimento, tendo portanto 
seu valor anual de desembolso mostrado no Cronograma acima, a ser aplicado na APA do Roncador. 
 

 PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS (PGAO) 
 

 INTRODUÇÃO E JUSTIFICAVA  
 
 Toda a estrutura de implantação de um empreendimento combina-se numa rede de serviços e 
equipamentos que atuam provocando modificações permanentes e temporárias na paisagem e no meio 
ambiente. Por conseguinte, sabe-se que é de responsabilidade dos construtores a tarefa de evitar, 
minimizar, mitigar ou compensar os danos ambientais que possam ocorrer durante todas as atividades 
do projeto, bem como preservar, tanto quanto possível, as vulnerabilidades naturais existentes.   
 Dando prosseguimento a estes pressupostos, foram criados instrumentos legais que buscam 
estabelecer exigências de forma a evitar e minimizar os danos ambientais. Atualmente, as exigências 
impostas pelas legislações em vigor requerem do empreendedor o acompanhamento intensivo das 
obras, a fim de minimizar impactos que possam ocorrer durante a implantação e operação do 
empreendimento.  
 Por isso, visando cumprir as condicionantes da Licença Prévia e atender aos requisitos 
específicos para aquisição da Licença de Instalação – LI será desenvolvido o Programa de Gestão e 
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Controle Ambiental das Obras, que consiste no compromisso do empreendedor com o meio ambiente, 
através da utilização de técnicas que minimizem e monitorem as intervenções previstas.  
 Buscando dar agilidade e maior abrangência a esse Programa, em todas as fases do 
empreendimento, assim como incorporar os instrumentos de gestão ambiental ao sistema de 
licenciamento ambiental (conforme preconizado na Resolução CONAMA 237/97) propõe-se a 
consolidação de um sistema de gestão ambiental baseado na norma NBR ISO 14.001.  
 Dessa forma, o Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras será articulado, de forma 
integrada, através dos seguintes instrumentos:  

 Sistema de Gerenciamento Ambiental;  

 Programa de Monitoramento Ambiental da Instalação; 

 Programa de Controle Ambiental das Obras.  

  
 Todos os instrumentos mencionados visam monitorar, estabelecer diretrizes e assegurar o 
cumprimento das especificações técnicas e das normas ambientais, nas obras de instalação e operação 
do CTDR e no aterro sanitário, tendo em vista garantir as condições ambientais adequadas nas áreas 
de entorno das principais obras, nos canteiros de serviço, bem como nas rotas de veículos e 
equipamentos a serem utilizados na execução dos trabalhos.   
  

 OBJETIVOS  

  

 O Programa de Gestão Ambiental das Obras previstas para a implantação da Estação de 
Transferência de Resíduos de Guarabira tem por objetivos principais dotar o empreendedor de uma 
estrutura gerencial capaz de conduzir, com eficiência, a implantação de diversos programas 
ambientais, permitindo-lhe uma perfeita articulação entre os setores responsáveis pela implantação do 
empreendimento. 

 Em complemento, são objetivos específicos:  

  

 Definir as regras e os procedimentos na Gestão Ambiental do empreendimento, 

englobando as atividades de obras (implantação) e de operação;  

 Evitar, prever e controlar eventuais impactos ambientais decorrentes das atividades 

inerentes às obras e operação do empreendimento;  

 Definir as competências e responsabilidades na gestão ambiental, estabelecendo uma 

política de conformidade ambiental e as atribuições de planejamento, controle, registro e 

recuperação.  

 Elaborar Relatórios Mensais de acompanhamento das etapas construtivas no seu contexto 

ambiental;  

 Elaborar um Relatório Final que conterá os resultados obtidos com a implantação do 

Programa.  
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 METAS  
  

 Elaboração do plano de execução de obras, com vistas à mitigação de aspectos 

potencialmente agressores do meio ambiente, tais como geração de resíduos, efluentes e 

poeira;  

 Cumprimento das legislações ambientais federal, estadual e municipal vigentes, tanto no 

tocante aos padrões de emissão quanto no que se refere à correta e segura disposição de 

resíduos não inertes ou perigosos;  

 Estabelecimento de condições de higiene e segurança para os trabalhadores  

  
 PÚBLICO ALVO  

  
 O Público Alvo do Plano de Gestão Ambiental das Obras são o empreendedor e todos os seus 
contratados para as fases de implantação das obras que compõem o empreendimento.  
  

 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  
 

• Diretrizes ambientais da construção  

− Minimização de Impactos referente ao acesso ao local de instalação do empreendimento.  

  
 O trânsito de veículos destinados ao transporte de material para construção e dos excedentes 
gerados, além de cortes e aterros necessários para a melhoria da via, deverá ser alvo de preocupação 
por parte da empreiteira, visto que poderá gerar processos erosivos, se não forem utilizadas técnicas 
adequadas de construção. Os acessos internos para circulação entre os diversos elementos do canteiro 
deverão ser mantidos em condições permanentes de tráfego para os equipamentos e veículos de 
construção, montagem e fiscalização.  
 De forma geral, deverão optar pela readequação dos acessos existentes, evitando-se a abertura 
de novos. Nesse sentido, a(s) empreiteira(s), antes do início dos serviços, deverá (ão) definir um 
procedimento para construção da nova infraestrutura, contendo os acessos às áreas do canteiro e às 
frentes de obras, apresentando uma planta de localização (logística) que indique as estradas principais 
da região, identificando, a partir delas, as avenidas secundárias, vias vicinais, ruas, etc.  
 Caso seja necessária, a abertura de novas estradas de acesso ficará condicionada à não existência 
de acessos antigos e da aprovação do empreendedor e dos órgãos competentes. 
 Deverão ser observados no projeto de novos acessos e implementação infraestrutura viária 
existente, no mínimo, os seguintes aspectos de proteção ambiental:   
  

o As estradas de acesso operacional percorridas durante as obras deverão ser permanentemente 

mantidas trafegáveis e, ao final dos serviços de implantação do empreendimento, deverão ser 

restauradas nas condições anteriores à construção, conforme documentação fotográfica 

registrada antes de sua utilização pelo empreendimento, a não ser em caso de melhorias nas 

vias (não excluindo a obrigatoriedade da documentação comprobatória); 
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o Com base no porte dos equipamentos/ veículos pesados (caminhões-reboque e 

semirreboque, três eixos ou mais) e no fluxo de tráfego previsto para os acessos, a empreiteira 

deverá efetuar melhorias das vias, compatíveis com as novas necessidades de sua utilização;  

o Durante as obras, dever-se-á priorizar o período de escassez de chuva para a movimentação 

de material (solos e rochas escavados), adotando-se medidas para reduzir o desprendimento 

de solo nas vias de acesso interno ao empreendimento e vias de passagem nos canteiros;  

o As melhorias introduzidas não deverão afetar os sistemas de drenagem e cursos d’água 

naturais existentes;   

o Nos acessos existentes, ou mesmo na construção de novos, para evitar os transtornos 

advindos do aumento do tráfego e diminuir o risco de acidentes, deverão ser adotadas 

medidas, tais como: sinalização das vias (placas de controle de velocidade, cruzamentos, 

indicação da obra, etc.), distribuição do transporte ao longo do dia para que não haja 

concentração dessa atividade num único período, transporte de determinadas cargas e 

equipamentos em períodos de menor fluxo de veículos;  

o Serão adotadas normas que garantam a não agressão ao meio ambiente pelo tráfego de 

máquinas, para evitar a destruição desnecessária de vegetação às margens dos acessos e 

proibir a descarga de quaisquer materiais (como combustível, graxa, peças, restos de cabos, 

carretéis, concreto, etc.) em locais não projetados para este fim;  

o Se confirmada a manutenção do tráfego, deverá ser providenciada, no período seco, a 

umectação das vias de acesso interno ao CTDR, de forma a reduzir as emissões de poeira 

sobre as residências locais;  

o Quando do transporte de materiais de construção, de forma a se evitar a queda acidental 

deles, com comprometimentos ambientais e de segurança para a população do entorno, 

dever-se-á utilizar obrigatoriamente caminhões fechados. 

o Deverá ser implementado o gerenciamento de riscos de acidentes na obra e promoção de 

atendimentos emergenciais. 

o Evitar, tanto quanto possível, a execução de cortes e aterros. Na ocorrência de cortes e aterros, 

dotá-los, imediatamente após a conclusão das atividades construtivas, de proteção, como 

canaletas de crista e de pé, além de vegetá-los;  

o Sempre que possível, deverão ser evitadas obras no período de chuvas, especialmente nas 

áreas sujeitas à erosão.  

  

− Minimização de Impactos com Abertura de Canteiros de Obra  
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 As instalações dos canteiros deverão atender ao disposto no presente programa e nas Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, com destaque para as NR-10 - Instalações e Serviços em 
Eletricidade; NR-11-Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais; NR-12 - 
Máquinas e Equipamentos; NR-18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção; NR-23 - 
Proteção Contra Incêndio; NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho e NR-
26 - Sinalização de Segurança. 
 De forma geral, as diretrizes e os critérios a serem considerados pela empreiteira, para a locação 
do canteiro, são os seguintes:  
  

o A localização dos canteiros será proposta pela empreiteira na fase de contratação das 

obras, com sua respectiva análise ambiental, para posterior verificação, in loco, pelo 

empreendedor. Para as áreas indicadas para instalação dos canteiros, a empreiteira precisará 

do parecer formal da Prefeitura Municipal, concordando com a localização e as instalações, de 

maneira que ocorra o mínimo de impactos ambientais. 

o A empreiteira deverá apresentar um relatório contendo uma descrição das áreas, o 

layout previsto, as plantas contendo a estrutura funcional e suas respectivas instalações (redes 

de água, esgoto sanitários, energia, acessos, ambulatórios, dispositivos de coleta seletiva dos 

resíduos e, quando aplicável, sistema de tratamento dos efluentes líquidos), que deverá ser 

submetido à análise do empreendedor. Será de responsabilidade de a empreiteira obter as 

devidas licenças nos órgãos municipais e estaduais pertinentes. Depois de obtidas, as licenças 

serão encaminhadas para o empreendedor, previamente, para que ele libere, à empreiteira, a 

instalação do canteiro. 

o O local da área a ser escolhida deverá ter como requisitos básicos, o tipo de solo e 

acessos compatíveis com o porte dos veículos/equipamentos e com a intensidade do tráfego. 

Deverá ser dotado de um sistema de sinalização de trânsito e de um sistema de drenagem 

superficial, com um plano de manutenção e limpeza periódica; 

o A localização não poderá interferir expressivamente com o sistema viário e de 

saneamento básico, sendo necessário contatar Prefeitura, órgãos de trânsito, segurança 

pública, sistema hospitalar, concessionárias de água, esgoto, energia elétrica, telefone etc., para 

qualquer intervenção em suas áreas e redes de atuação; 

o Para a operação e manutenção do Canteiro, deverão ser previstos dispositivos e rotinas 

que não só atendam às prescrições básicas de conforto, higiene e segurança dos trabalhadores, 

como também minimizem os transtornos que possam ser causados à população vizinha, tais 

como ruídos, poeira, bloqueio de acessos, etc. 

o Os procedimentos de mobilização e posterior desmobilização deverão ser informados 

às comunidades, bem como as fases de construção também deverão ser informadas aos 

diversos ramos de atividades locais, através de um Programa de Comunicação Social. 
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o Efetuar um controle de ruído durante a execução das obras, em função dos 

equipamentos utilizados, conforme especificados pelos fabricantes e obedecendo às Normas 

brasileiras. A lei do silêncio deverá ser respeitada. 

o Todos os trabalhadores deverão se ajustar às exigências locais, no tocante a qualquer 

atividade impactante ao meio ambiente, atendendo para o Código de Conduta a ser elaborado 

pela(s) empreiteira(s), a partir das Diretrizes Básicas do Código de Conduta e Educação do 

Trabalhador; 

o Quando aplicável, deverão ser previstas instalações completas para o controle e 

tratamento dos efluentes, notadamente os de coleta de resíduos de esgotos dos sanitários e 

refeitório, com o uso de fossas sépticas e caixas de gordura (segundo a NBR7.229, da ABNT); 

o Quando aplicável, as instalações dos refeitórios deverão prever o uso de telas, boa 

ventilação, sanitários, tudo em conformidade com as melhores práticas de higiene e saúde; 

o O sistema de armazenamento de água para consumo humano deverá ser objeto de 

inspeção e limpeza periódica, visando garantir a potabilidade; 

A drenagem dos canteiros deverá prever estruturas que comportem o tráfego de máquinas e 

equipamentos; 

o Os sistemas de drenagem de águas pluviais e de esgotamento sanitário ou de óleos, 

graxas, etc. serão servidos por instalações próprias e nunca poderão ser interligados; 

o Deverá haver proteção contra contaminação em todo o sistema de abastecimento, 

especialmente em caixas d’água. Essa proteção será exercida através da escolha adequada de 

local, construção de cercas, sobrelevações e outras obras similares; 

o Deverá ser implementado o gerenciamento de riscos de acidentes na obra e promoção 

de atendimentos emergenciais;  

 

− Gerenciamento e disposição de resíduos  

  
 As obras projetadas para a CTDR de Guarabira implicam na execução de diversas atividades 
que, por sua vez, geram vários tipos de resíduos, desde inertes até aqueles que deverão receber 
disposição final em local adequado. Posto isto, prevê-se a criação de um Sistema de Resíduos em 
atendimento à Resolução 307 do CONAMA (Resolução número 307 do CONAMA, de 05/07/02, 
publicada no D.O.U. de 17.07.02, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil).  
 No caso da necessidade de utilização de qualquer produto químico para tratamento ou 
desinfecção da água ou para outras finalidades, seu armazenamento e manipulação deverão ser 
efetuados de forma segura, evitando riscos aos trabalhadores, animais e meio ambiente.  
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 Todos os produtos químicos deverão ser identificados com as respectivas fichas de segurança 
(MSDS) para que possam ser aplicadas todas as medidas cabíveis em caso de emergência. 

 Deve-se assegurar que a menor quantidade possível de resíduos seja gerada durante as obras e 

que esses sejam adequadamente coletados, estocados e dispostos de forma a não resultar em emissões 

de gases, líquidos ou sólidos que possam representar impactos significativos sobre o meio ambiente.  

 Os efluentes sanitários gerados no canteiro de obras serão controlados mediante a utilização de 
banheiros químicos em virtude do caráter temporário das obras.  
 Todo o resíduo produzido no decorrer da implantação e manutenção do empreendimento 
deverá ser distribuído segundo as premissas da coleta seletiva e recolhido com frequência apropriada, 
de forma a não produzir odores ou permitir a proliferação de vetores patogênicos.  
 

− Execução de obras civis   

  
 A execução de obras civis consistirá basicamente na execução de estruturas de concreto armado 
e/ou metálicas, seguida de impermeabilização, execução de alvenarias de vedação, blocos de concreto, 
execução de revestimentos internos e externos de alvenarias, tais como chapisco, reboco, revestimento 
cerâmico, execução de instalações diversas tais como hidrossanitárias e elétricas.  
 Nas instalações pontuais serão executadas as seguintes obras civis:  

o Arruamento e pavimentação interno ao sitio de instalação;  

o Sistemas de drenagem segregados em pluvial, contaminada e oleosa;  

o Paisagismo e urbanismo;  

 
 Será mantido um sistema de qualidade documentado com o objetivo de assegurar que os 
procedimentos de construção e montagem estejam em conformidade com os requisitos, além de 
permitir adequada rastreabilidade dos serviços executados. 
 As fundações para edificações e equipamentos industriais deverão estar de acordo com a norma 
N-1644 - Construção de Fundações e de Estruturas de Concreto Armado.  
 As fundações, como sapatas, blocos, vigas de fundação, estacas pré-fabricadas e moldadas in 
loco, deverão possuir dimensões, formas geométricas e posicionamento de acordo com o projeto. 
 O terreno escavado para assentamento das fundações, ao atingir a profundidade prevista no 
projeto, será examinado pelo responsável para devida autorização do início dos serviços. 
 Cabe ressaltar que a base da fundação deverá ser assentada a uma profundidade tal que garanta 
que o solo de apoio não seja influenciado por agentes atmosféricos e por fluxos d’água.  
 A tubulação deverá acompanhar o relevo existente, dentro dos limites de curvatura admitidos 
em projeto. Quando houver a necessidade da realização de cortes no terreno, deverão ser seguidas as 
orientações do Projeto de Engenharia específico, que, por sua vez, deverá ser analisado e aprovado pelo 
técnico de Meio Ambiente do empreendedor, antes do início dos serviços. 
 Na execução de valas deverá ser evitada a remoção da camada superficial de solo, mantendo-se 
as leiras originais do terreno (curvas de nível). 
 Na execução de escavações, quando for necessária a terraplenagem do local, dever-se-á 
proceder à raspagem inicial do solo orgânico, o qual deverá ser armazenado separadamente, para ser 
utilizado posteriormente em recomposição de áreas são:  
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− Transporte de Funcionários, Materiais, Equipamentos, Resíduos, Produtos Químicos, 

Combustíveis e de Óleo Lubrificante e Diesel 

 
 A logística de transportes de pessoal, materiais, equipamentos, combustíveis e lubrificantes, 
bem como dos resíduos gerados na implantação das obras urbanas será definida pela empreiteira, que 
deverá apresentar seu plano para aprovação da fiscalização.  O abastecimento dos equipamentos será 
realizado diretamente na obra por meio de caminhão especifico ou diretamente nos postos de 
combustíveis próximos a área do empreendimento. 
 

− Qualidade das águas, controle de finos e processos erosivos.  

  
 Apesar da pequena probabilidade de ocorrência de contaminação dos recursos hídricos em 
magnitude suficiente para causar sérios danos ao meio, não se pode desconsiderar a ocorrência de 
eventuais interferências na qualidade das águas na região do empreendimento, principalmente na fase 
de implantação. Durante esta fase de construção, deve-se considerar a possibilidade de vazamentos de 
efluentes dos canteiros de obras e outras estruturas de apoio frente a maior vulnerabilidade dos solos.  
 Desta forma, considerando o risco inerente de qualquer obra civil, a existência de um programa 
de monitoramento da qualidade das águas se faz necessária para monitorar e minimizar a degradação 
dos corpos hídricos em decorrência da implantação do empreendimento. 
 No que tange a controle do transporte de materiais alóctones e desencadeamento de processos 
morfodinâmicos, de modo geral, a obra deverá ser dotada de sistemas específicos de controle de 
drenagem, visando conduzir o escoamento superficial e conter o potencial erosivo das águas pluviais, 
de modo que diversas medidas serão adotadas para prevenção à erosão nos novos ambientes criados, 
incluindo aquelas relativas ao controle geodinâmico dos taludes.   
 Já o Programa de Controle de Material Particulado contemplará as medidas de mitigação e 
controle referente ao aumento da concentração de material particulado em suspensão, de natureza 
mineral e quimicamente inerte, inerente às operações de movimentação de terra e entulhos da 
construção civil (terraplenagens e escavações em geral).  
 

− Manutenção da qualidade de pressão sonora  

  
 As atividades de construção do empreendimento gerarão ruídos decorrentes, principalmente, 
de movimentação e utilização dos equipamentos pesados a serem utilizados na obra, bem como 
movimentação de pessoal e máquinas.  
 Eventualmente, estes ruídos poderão trazer desconforto temporário às comunidades mais 
próximas ao empreendimento, assim, será desenvolvido o Programa de Monitoramento de Ruídos e 
Vibrações visando verificar se os níveis sonoros emitidos pelo empreendimento estão dentro dos 
padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente e caso sejam constatadas desconformidades, 
implementar medidas para reduzir os níveis de ruídos agindo na fonte (com o uso de sistemas de 
controle) ou no meio (com o uso de barreiras).  
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− Diretrizes do Código de Conduta e Educação do Trabalhador  

 
 Será requerido aos trabalhadores o cumprimento das Normas de Conduta, nas frentes de 
trabalho, canteiros, alojamentos e estradas de acesso, como as relacionadas a seguir:  

o Não é permitido, em nenhuma hipótese, comercializar, guardar ou maltratar qualquer tipo 

de animal. A manutenção de animais domésticos deve ser desencorajada;  

o Não é permitida a extração, comercialização e manutenção de espécies vegetais nativas;  

o Caso algum animal seja ferido em decorrência das atividades da obra, o fato deverá ser 

notificado ao responsável do presente programa;  

o Porte de armas brancas e de fogo é proibido nos alojamentos, canteiros e demais áreas da 

obra;  

o Equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como armas (facão, 

machado, motosserra, etc.) deverão ser recolhidos diariamente;  

o É proibida a venda, manutenção e consumo de bebidas alcoólicas nos locais de trabalho e 

alojamentos;  

o Deverão ser cumpridas as diretrizes de geração de resíduos, de utilização de sanitários e, 

principalmente, de não lançamento de resíduos ao meio ambiente, tais como recipientes e 

restos de refeições ou materiais descartados na manutenção de veículos;  

o Os trabalhadores deverão comportar-se corretamente em relação à população vizinha às 

obras, evitando brigas, desentendimentos e alterações significativas no cotidiano da 

população local;  

o É expressamente proibido o uso de drogas ilegais, em qualquer lugar da obra;  

o É proibido o tráfego de veículos em velocidades que comprometam a segurança das pessoas, 

equipamentos e animais;  

o Visando manter a segurança dos trabalhadores, fica proibido o transporte de pessoas em 

caminhões, principalmente quando estes estiverem conduzindo equipamentos e 

combustíveis;  

o São proibidos a permanência e o tráfego de carros particulares, não vinculados diretamente 

às obras, nos canteiros ou nas áreas de construção;  

o Só poderão ser utilizadas as vias de acesso que estejam previamente autorizadas e   

o O abastecimento e a lubrificação de veículos e de todos os equipamentos serão realizados em 

áreas especificadas, localizadas a, no mínimo, 40m dos corpos d’água ou fora dos limites das 

Áreas de Preservação Permanente.  

 

− Diretrizes para o Programa de Saúde e Segurança nas Obras  

 
 Através de histórico de obras civis do mesmo porte da Estação de Transferência de Resíduos é 
possível prever os tipos de acidentes que podem nelas ocorrer — decorrentes de trânsito de veículos, 
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da utilização de equipamentos e ferramentas —, bem como se prevenir contra as doenças causadas por 
vetores transmissores, parasitas intestinais ou sexualmente transmissíveis. 
 Com isso, é possível estabelecer as necessidades de pessoal, equipamentos e materiais capazes 
de atender a situações de emergência, assim como cumprir as rotinas de saúde ocupacional e segurança, 
exigidas pela Legislação do Trabalho no Brasil. 
 Quando da implantação do aterro sanitário, considera-se indispensável à implantação, por 
parte do empreendedor, de um “Plano de Atuação em Segurança e Medicina do Trabalho”, onde esteja 
definida a sua política quanto aos procedimentos de saúde e segurança nas obras, estruturado com base 
no “Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)”, atendendo à NR-4, tendo 
como atribuições principais:  
  

o Elaborar e executar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, segundo 

a NR-7, executando as avaliações clínicas e exames admissionais, periódicos, de retorno ao 

trabalho, de mudança de função, demissionais e exames complementares diversos, mantendo 

os registros dos empregados;  

o Elaborar e executar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, segundo a NR-9, 

verificando as hipóteses de acidentes nesse tipo de obra;  

o Elaborar e executar o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de 

Construção (PCMAT), segundo a NR-18, executando ações de educação e treinamentos para 

todos os empregados, em diversos temas, nos quais os riscos de acidentes ou acontecimentos 

nas obras sejam previsíveis, tais como saúde, higiene e primeiros socorros; prevenção de doenças 

infecciosas e parasitárias; combate ao alcoolismo, tabagismo e drogas; acidentes com animais 

peçonhentos; riscos de natureza física, química e biológica.  

  
 Deverá ser feita a estruturação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 
segundo a NR-5, com empregados da empresa construtora, a qual se reunirá periodicamente a fim de 
elaborar o Mapa de Riscos Ambientais, bem como definir os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), segundo a NR-6, a serem utilizados pelos diferentes setores das obras, cuidando para que sejam 
utilizados e mantidos estoques de reposição. 
 Deve ser elaborado um Plano de Contingência para Emergências Médicas e Primeiros Socorros, 
incluindo o estabelecimento de convênios com os serviços hospitalares mais próximas às obras, 
garantindo o pronto atendimento de casos emergenciais, quando a remoção vier a ser necessária. 
 Contudo, de acordo com a estratégia proposta para o programa, a atividade principal será, 
portanto, apresentar, para análise e aprovação, pelo empreendedor, do Plano de Atuação em Segurança 
e Medicina do Trabalho, elaborado pela empresa construtora, verificando, no mínimo, os seguintes 
itens:  

o Dimensionamento e qualidade das instalações para Segurança do Trabalho e Atendimento de 

Saúde;  

o Dimensionamento e qualificação dos recursos humanos de  

Segurança do Trabalho e Saúde 
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o Os procedimentos para controle de emergências;  

o Os procedimentos e recursos para assistência e remoção dos empregados; o Os procedimentos 

para controle de saúde dos empregados;  

o Os recursos médico-hospitalares da região com os quais serão atendidos os casos de remoção;  

o Os treinamentos em primeiros socorros e outros aspectos de interesse para a prevenção de 

doenças;  

o A estruturação e execução dos serviços e Programas exigidos pela  

Legislação Trabalhista (SESMT; PCMSO; PPRA; PCMAT e CIPA);  

o A sistemática de notificação e controle estatístico de acidentes;  

o As exigências quanto à vacinação dos empregados, com base nas endemias da região;  

o A sistemática de arquivamento dos prontuários dos empregados; o A tipologia de EPIs a ser 

utilizada para cada tipo de serviço, segundo o Mapa de Riscos Ambientais e  

o As condições sanitárias de conforto e segurança das instalações do canteiro de obras, no que diz 

respeito a refeitórios, sanitários, abastecimento de água potável, destinação e tratamento de 

efluentes e resíduos sólidos.  

  
 INDICADORES AMBIENTAIS  

  
 Os indicadores Ambientais do Plano de Controle Ambiental das Obras estão relacionados à 
legislação especifica a cada variável contemplada e explanada no presente documento, quais sejam: as 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-10, NR-11, NR-12, NR-18, NR-23, NR-24 
e NR-26), a Resolução CONAMA 396/08 (Qualidade das Águas Subterrâneas), Resolução CONAMA 
001/90 (Emissão de Ruídos e Vibrações), Resolução CONAMA 307/02 (Resíduos Sólidos).  
  

 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  
  
 Os Recursos Humanos do presente Plano deverão contemplar, podendo não limitar-se a:  
  

 Um Supervisor Ambiental, com formação em nível superior e experiência comprovada na 

área ambiental. Este profissional, que trabalhará em “tempo parcial” será o responsável 

pela implementação / coordenação de todas as ações previstas neste projeto, reportando-

se diretamente ao empreendedor. Será, também, o responsável pelos cursos de 

treinamento / reciclagem, a serem ministrados para funcionários e empreiteiros. Por fim, 

deverá consolidar o Relatório Final de Controle / Monitoramento da Obra, com base em 

todos os relatórios de andamento, elaborados no período.  

 Um Monitor Ambiental, com formação de nível médio e experiência comprovada na área 

ambiental. Estes profissionais trabalharão em “tempo integral” e serão os responsáveis 

pelo monitoramento das atividades desenvolvidas, rotineiramente, nas frentes de serviços 

e no entorno imediato das obras.  
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 Auditores ambientais internos (empreendedor), com experiência comprovada em SGA / 

NBR ISO 14001.  

  
 Considerando-se que é de responsabilidade do empreendedor, através de seus contratados 
(gerenciadora e construtores), a implementação do Plano de Gestão Ambiental das Obras, os recursos 
materiais correspondentes a esse Plano, já estão associados ao custo total previsto para a instalação do 
CTDR.  
  

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS  
  

 Lei Federal 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais – que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências.  

 Decreto Federal 3.179/99 - que regulamenta a Lei 9.605/98 (Crimes Ambientais) – que, 

por sua vez, dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente e dá outras providências.  

 NT 0202-R.10 - Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos - Aprovada 

pela Deliberação CECA 1007/86.  

 ABNT P-NB-570 - Elaboração de Projetos Hidráulico-Sanitários de Sistemas de 

Tratamento de Esgotos Sanitários.  

 ABNT NBR-7229 - Construção e Instalação de Fossas Sépticas e Disposição de Efluentes 

Finais.  

 Resolução CONAMA 307/02, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil  

  
 Os dispostos neste programa também deverão tender as Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho e Normas internacionais tais como:  

 NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade;  

 NR-11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;  

 NR-12 - Máquinas e Equipamentos;  

 NR-18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção;  

 NR-23 - Proteção Contra Incêndio;  

 NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho  

 NR-26 - Sinalização de Segurança;  

 FBTS N-001 - Qualificação e Certificação de Inspetores de Soldagem;  

 ABNT NBR 6502 - Rochas e Solos;  

 ABNT NBR 5427 - Guia para Utilização da norma ABNT NBR 5426;  

 ABNT NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por  
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Atributos;  

 ABNT NBR 5425 - Guia para Inspeção por Amostragem no Controle e Certificação da 

Qualidade e  

   

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  
  
 Este programa se relaciona com o com o Programa de Controle de Ruído e Vibrações (PCRV), 
Plano de Controle de Odores (PCO), Programa de Controle de Vetores (PCV), Programa de 
Gerenciamento de Resíduos (PGR), Programa de Educação Ambiental (PEA), Programa de 
Monitoramento das Águas Subterrâneas (PMAS) e Programa de Comunicação e Participação Social 
(PCPS).  
  

 ETAPA DO EMPREENDIMENTO  
  
 Este programa deverá ser desenvolvido por todo o período de obras (Fase de Instalação), ou 
seja, aproximadamente 10 meses.  
  

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
  
 A execução deste plano deve ser associada a cada obra de intervenção prevista para Estação de 
Resíduos (Quadro 101), portanto a previsão de duração estará diretamente ligada ao cronograma 
construtivo, podendo esse prazo estender-se por meses até que a região que irá conviver com as 
interferências da obra tenha retomado seu desenvolvimento natural, livre das alterações ambientais 
associadas diretamente às atividades de construção. 
 O Quadro 101, a seguir, expõe as ações planejadas à instalação do empreendimento, de modo 
que as medidas aqui preconizadas deverão ter seu cronograma de execução ajustado conforme a 
conveniência e necessidade de cada ação.  

  

Quadro 101 - Cronograma de execução das obras do empreendimento. 

Ação/quinzena 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Serviços preliminares                                

Movimentação de terra e contenções                                

Drenagem                                

Fundação                                

Estrutura                                

Alvenaria e Fechamentos                                

Instalações elétricas, dados, voz telefonia.                                

Instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e de incêndio.                               
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Piso e pavimentação                                

Cobertura                                

Esquadrias e Vidros                                

Revestimento                                

Pinturas e Tratamentos                                

Impermeabilizações                                

Paisagismo                                

  
 Vale menção de que o cronograma, observado no quadro acima, inicia-se com a efetivação da 
Licença de Instalação.  

  

 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  
  
 Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, incluindo de forma compartilhada as 
empresas terceirizadas que executarão das obras civis de instalação.  
  

 SISTEMA DE REGISTRO  
  

 O Sistema de Registro do presente Plano contemplará Relatórios Mensais, os quais deverão 
conter a ficha de registro de não conformidades do Programa de Monitoramento da qualidade das 
águas subterrâneas, do Plano de controle e prevenção de acidentes, Programa de Gerenciamento de 
Resíduos, Plano de Controle de Material Particulado, Plano de Controle de Ruídos e Programa de 
Desmobilização das Estruturas existentes e de Gerenciamento dos Resíduos de Demolição, quando os 
agentes degradadores apresentarem interface as obras de instalação da Estação de Transferência. Por 
fim, deverá ser consolidado um Relatório Final de Controle / Monitoramento da Obra, com base em 
todos os relatórios de andamento, elaborados no período.  
 

 PLANO DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES (PCPA) 

  

 INTRODUÇÃO E JUSTIFICAVA  
  
 Os planos aqui apresentados fazem parte da política de gestão da ECOSOLO GUARABIRA 
para que o empreendimento seja construído e operado de forma a que não haja ocorrências danosas 
tanto ao meio ambiente quanto aos trabalhadores e às comunidades que habitam a sua região de 
implantação.  
 O Plano de Controle e Prevenção de Acidentes (PCPA) tem caráter preventivo, devendo ser 
implantado para que se evitem problemas durante a construção e operação do CTDR. Quando isso 
não for possível, deverá ser acionado, de forma corretiva, o Plano de Ação de Emergência (PAE). As 
diretrizes básicas de elaboração e implantação do PCPA/PAE são apresentadas a seguir.   
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 OBJETIVOS  

  

 O Plano de Controle e Prevenção de Acidentes, a ser desenvolvido pela empreiteira, terá por 
objetivo a execução de ações que minimizem ou evitem acidentes durante as obras. Para a fase de 
operação, de responsabilidade do empreendedor, o PCPA deverá proceder à prevenção de acidentes, 
com a manutenção e inspeção adequadas no empreendimento, promovendo, para tal, treinamentos e 
auditorias periódicas.  
 O Plano de Ação de Emergência terá como finalidade definir os procedimentos técnicos e 
administrativos a serem adotados em situações de dificuldades prementes que eventualmente venham 
a ocorrer, resultando em atuações rápidas e eficazes, visando preservar a vida humana, bem como a 
segurança das comunidades circunvizinhas. Os objetivos específicos desse Plano, tanto na fase de 
construção quanto de operação, são:  
  

 Estabelecer procedimento para se desencadear as ações para o combate a eventuais 

emergências, de modo que sejam rapidamente adotadas as providências, utilizando-se de 

matrizes de ação necessárias à minimização das consequências geradas pela ocorrência;  

 Estabelecer responsabilidades e rotinas de desencadeamento de ações para o atendimento 

emergencial, identificando antecipadamente a disponibilidade de recursos humanos e 

materiais, meios de comunicação e órgãos externos que possam contribuir para o PAE;  

 Criar uma rotina de ações que devam ser ordenadamente desencadeadas para 

atendimento à emergência, de maneira clara, objetiva e direcionada.  

  

 METAS  
  
 As principais metas são:  
  

 Treinamento e capacitação de uma equipe de acionamento e combate a ocorrências 

emergenciais;  

 Diante de uma emergência, evitar ou minimizar danos ao meio ambiente, às pessoas e às 

propriedades.  

  

 PÚBLICO ALVO  
  
 O presente plano tem como público-alvo as pessoas que apresentam uma relação direta ou 
indireta ao sitio de instalação/operação do empreendimento, bem como a área de abrangência da 
CTDR (setores de coleta), a exemplo dos domiciliados e da população que trabalha no entorno, 
inclusive a mão de obra projetada a CTDR.  
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 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  
  
 Os procedimentos do PCPA abrangem manutenção, inspeção, treinamentos e auditorias.  
 Os procedimentos detalhados do PAE serão exigidos da empreiteira, na contratação a ser 
realizada pelo empreendedor, visando ao tratamento de qualquer acidente eventual durante as obras. 
Para a fase de operação, o empreendedor também deverá detalhar e implantar o PAE. Dessa forma, o 
Plano de Ação de Emergência a ser elaborado pela empreiteira responsável pela construção e 
montagem da Estação de Transferência, bem como pela ECOSOLO GUARABIRA, para a fase de 
operação, deverá conter, no mínimo, os seguintes itens:  

 Objetivos  

 Participantes do Plano  

 Recursos Humanos  

 Recursos Materiais  

 Estrutura Organizacional para Atendimento às Emergências  

 Eventos Acidentais com Probabilidade de Ocorrência  

 Controle das Emergências  

 Fluxograma de Desencadeamento das Ações de Emergência  

 Matrizes de Rotina de Ação de Emergência  

 Procedimento de Coordenação entre os Órgãos Participantes do Plano.  

  
 Vale menção de que deverão ser determinados os participantes da empreiteira e do 
empreendedor nos PCPA/PAE, suas atribuições e responsabilidades. Deverá ser também indicado o 
principal responsável pela administração desses Planos.  
 Deverão ser definidos os participantes externos potenciais dos distritos inseridos na área de 
abrangência (setores de coleta) da CTDR, tais como os Órgãos Ambientais, a Defesa Civil, o Corpo de 
Bombeiros, Polícia Militar, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba (DER PB), 
Polícia Rodoviária e outras entidades que, direta ou indiretamente, possam colaborar no atendimento 
às emergências que venham a ocorrer.  
 

 Estrutura Organizacional para Atendimento às Emergências  

  
 Com base nos recursos humanos necessários para o atendimento às emergências, deverá ser 
formada a Estrutura Organizacional e decididas as atribuições e responsabilidades de seus 
participantes. Deverá ser definido, ainda, o sistema de comunicação a ser utilizado durante a 
emergência.  

  

 Eventos Acidentais com Possibilidade de Ocorrência  
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 Com base no histórico de acidentes relativos às atividades de empreendimentos similares, desde 
a fase de obras, deverão ser definidos e relacionados os principais eventos acidentais que possam vir a 
ocorrer durante a construção, montagem e operação da Estação de Bombeamento.  

  

 Controle das Emergências  

  
 Deverá ser elaborado um Fluxograma de Desencadeamento das Ações de Emergência e as 
Matrizes de Rotina de Ações de Emergência, instrumentos esses a serem utilizados pela Equipe de Ação 
de Emergência para o controle das mesmas.  

 O Quadro 102 apresenta a estruturação básica da Matriz de Rotina de Ação de Emergência.  

 

Quadro 102 - Estruturação básica da Matriz de Rotina de Ação de Emergência. 

O que fazer?  Quem faz?  Quando fazer?  Onde fazer? Como fazer?  Porque fazer?  

Descrição das 

ações tomadas 

durante  

situações de 

emergência  

Definição de 

quem  

executa a 

ação  

Definição do 

momento de  

desencadeam 

ento da ação  

Definição do 

local onde a 

ação é 

deflagrada  

Descrição dos  

procediment 

os adotados 

na  

emergência  

Descrição do 

motivo para agir 

como definido  

Exemplo:  

Isolar o local 

do acidente  

Exemplo:  

Equipe de  

Reconhecim 

ento  

Exemplo:  

Quando chegar 

ao local do 

acidente  

Exemplo:  

No local do 

acidente  

Exemplo:  

Procediment 

o específico  

Exemplo:  

Para impedir que 

pessoas se  

aproximem do  

local  

  
 A Figura 442, por sua vez, apresenta um exemplo de fluxograma de ações do PAE.  
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Figura 442 - Fluxograma de ações do PAE 

 
 

 Fluxograma de Desencadeamento das Ações de Emergência  

  

 O Fluxograma de Desencadeamento das Ações deverá ser elaborado com a participação do 
empreendedor/empreiteira, contemplando o período que se estende desde a detecção do acidente até 
seu controle e término.  
  

 Procedimentos de Coordenação entre os Órgãos Participantes dos Planos  

  
 Deverão ser elaborados os Procedimentos de Coordenação entre os diversos responsáveis do 
empreendedor/empreiteira participantes do Plano e os órgãos externos envolvidos na região. 
 Nos Procedimentos de Coordenação, deverão ser definidas as atribuições das partes, os 
recursos materiais e humanos com os quais cada uma delas participa e sua área de atuação.  
 Vale mencionar, com relação às autorizações para o transporte de cargas, que os resíduos 
domiciliares (resíduos classe II A) a serem transportados na fase de operação do empreendimento, não 
possuem necessidade de autorizações especiais para o transporte. 
 O empreendedor também está dispensado de cadastramento para transporte de cargas junto a 
ANTT (Resolução 3056/ 2009), por realizar transporte de carga própria.  
  

 INDICADORES AMBIENTAIS  
  
 Poderão ser utilizados os seguintes indicadores para acompanhamento deste Programa:  
  

 Percentual de trabalhadores treinados para a realização da atividade;  
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 Percentual de riscos tratados e emergências controladas sujeitas à avaliação da eficácia do 

PCPA e do PAE, considerando os aspectos de extensão dos danos, adequação de 

procedimentos, tempo de resposta e eficiência dos envolvidos.  

  
 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

  
 Os recursos físicos, humanos e financeiros necessários deverão ser alocados pelas empreiteiras 
contratadas para a implantação do CTDR e pelo empreendedor. 
 A equipe responsável pela elaboração do PAE será composta pelo Gerente de SMS e sua equipe 
e os responsáveis pela execução do PAE será definido durante sua elaboração, conforme mencionado 
anteriormente.  
  

 ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS  
  
 Não há exigências legais específicas para a implantação destes Planos (PCPA E PAE).  
  

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  
  
 Os Planos, ora apresentados, dispõem de inter-relação com o Programa de Gestão Ambiental 
das Obras (PGAO).   

  

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 O PCPA e PAE deveram contemplar a fase de instalação e operação do empreendimento.  

  

 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 O Plano de Controle e Prevenção de Acidentes (PCPA), bem como o Plano de Ação em 
Emergência (PAE) é de responsabilidade do empreendedor.  

  

 SISTEMAS DE REGISTROS  

  

 O acompanhamento deste Programa será efetuado pela ECOSOLO, através de auditorias 

periódicas nas diferentes fases da obra, verificando o cumprimento dos procedimentos detalhados 

que serão definidos no PBA.  No Projeto Executivo está definido o Plano de Emergencia e segurança 

do aterro sanitário definido na NBR 13.896 de 1997 em seu item 3.6, 5.4.2 e 5.4.5.(página 182 do 

Volume III, item 5.13.2) 

  

 PLANO DE CONTROLE DE ODORES (PCO) 
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 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA  
  
 Neste contexto e com base na composição gravimétrica trazida no item 5, têm-se que os RDOs 
dispõem de alta concentração de matéria orgânica no volume gravimétrico total (aproximadamente 
50%), de modo que, quando em decomposição, são responsáveis pela emissão de gás sulfídrico (H2S), 
mercaptanas e amônia, compostos com propriedades odoríferas desagradáveis. 
 O olfato humano é sensível a concentrações baixíssimas de gás sulfídrico (perceptível a partir 
de 01 ug/m3), de modo que baixas concentrações de resíduos sólidos, em ambientes desprovidos de 
sistemas de controle de emissão de odor, podem causar incomodo a população lindeira, tais como dor 
de cabeça, irritação e náuseas (Belli Fo, 1995; Silva, 2002).  
 Com o exposto, e cientes de que a propagação de odor pode representar fator atrativo a fauna 
sinantrópica e agentes patogênicos, o presente plano torna-se necessário a fim de mitigar e monitorar 
respectivo impacto. 
  

 OBJETIVOS  
  

 São objetivos gerais do Plano de Controle de Odores:  

  
 Acompanhar, no entorno imediato ao empreendimento, a ocorrência de odores 

ocasionados pelo funcionamento do CTDR;  

 Coletar dados, de maneira sistemática, a respeito da ocorrência de odores na região de 

interesse;  

 Avaliar o comportamento temporal da emissão de odores pela estação de Transferência e 

sua interface com fatores meteorológicos;  

 Orientar a tomada de medidas adicionais de controle, se necessário.  

  
 METAS  

  
 A principal meta a ser atingida pelo Plano de Controle de Odores é evitar a emissão de 
substâncias na atmosfera, em quantidade que possam ser perceptíveis fora dos limites da área de 
propriedade da fonte emissora.  
 

 PÚBLICO ALVO  

  

 O público-alvo do Plano envolve os trabalhadores envolvidos nas obras civis de instalação, bem 
como a população domiciliada e transeunte da área de abrangência do empreendimento (sitio de 
instalação).  

  

 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  
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 As metodologias de avaliações dos odores (olfatometria) para serem utilizadas como 
ferramentas de apoio à gestão de impactos de diversas fontes sobre o meio ambiente estão em processo 
de consolidação no Brasil. Segundo Belli Filho et al (2007), odores podem ser avaliados através de 
enquetes olfatométricas realizadas junto às comunidades locais. 
 Tomando por base tais premissas, o presente plano de monitoramento estrutura-se sobre a 
percepção da comunidade, de certo que o odor é uma variável fenomenológica. 
 Em um primeiro momento, a ocorrência de odores perceptíveis capazes de provocar 
incômodos à população domiciliada no entorno do empreendimento deve ser avaliada por membros 
da própria comunidade. Para isto, sugere-se a seleção de algumas pessoas que residam ou trabalhem 
dentro de um raio de 500 m a partir do galpão de Transferência, bem como seleção de voluntários com 
vínculos diretos a receptores sensíveis (tais como unidades de ensino, postos de atendimento médico, 
etc.). 
 Os selecionados devem receber formulários para registro de ocorrência do odor característico 
de resíduos sólidos, proveniente da CTDR, assim como classificar sua intensidade com base na 
observação subjetiva (imperceptível, perceptível, fraco, médio, forte e/ou insuportável).  
 Durante os dois primeiros anos de operação do empreendimento, a cada 30 dias, um integrante 

da equipe do Programa de Comunicação e Participação Social, devidamente identificado, deverá coletar 
os formulários com as anotações realizados pelos possíveis receptores pré-selecionados. 
 A partir da avaliação da comunidade devem ser realizadas análises comparativas com intuito 
de definir a intensidade das sensações odoríferas na área e a percepção da comunidade.  
 Após os dois primeiros anos de operação da CTDR, o monitoramento pessoal com o público 

alvo do programa deverá restringir-se ao canal de comunicação (ouvidoria) estabelecido no Programa 

de Comunicação e Participação Social, não sendo necessária a distribuição dos questionários. 
 Contudo, recomenda-se o monitoramento anemométrico, bem a consideração dos fatores 
meteorológicos nos relatórios de acompanhamento do presente plano.  

  

 INDICADORES AMBIENTAIS  
  

 Depoimento da Comunidade domiciliada no entorno do empreendimento, bem como 
trabalhadores do empreendimento e transeuntes.  

  

 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  
  

 A equipe responsável pela execução desse programa poderá ser composta por empresa 
terceirizada especializada no monitoramento da qualidade do ar, devendo apresentar, no momento da 
contratação, documentos comprobatórios do profissional responsável pelo monitoramento, sendo este 
graduado em engenharia (Química ou Ambiental).  
 Os recursos materiais e financeiros serão detalhados no respectivo Plano Básico Ambiental.  

  

 ATENDIMENTO E REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS  

  

 Merecem destaque, quanto a sua aplicabilidade no presente programa, as seguintes Resoluções:  
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 Resolução CONAMA 05/89 – Institui o Programa Nacional de Controle da Qualidade do 

Ar – PRONAR.  

 Resolução CONAMA 03/90 - Dispõe sobre os Padrões de Qualidade do Ar, que define 

poluente atmosférico como “qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em 

quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis 

estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 

inconveniente ao bem-estar público; danoso aos materiais, à fauna e flora; prejudicial ao 

uso e gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade”.  

  

 De certo que O Brasil não contempla requisitos legais específicos sobre a normatização da 
emissão de odor, vale pontuar regulamentação que aborda a questão da incomodidade dos odores, já 
estão relatadas acima a sua forma e controle. 
  

 INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  
  
 Este Plano dispõe de estreita relação com Programa de Comunicação e Participação Social 
(PCPS) e Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR).  
  

 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  
  
 O Plano de gerenciamento de odores deve contemplar a fase de operação do empreendimento.  
  

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  
  
 O monitoramento iniciará assim que comecem as atividades de operação do empreendimento, 
devendo os questionários à comunidade serem aplicados trimestralmente, acompanhado de 
monitoramento anualmente, enquanto pendurar o funcionamento do CTDR.  
 Poderão ser realizadas campanhas extraordinárias caso ocorra alguma reclamação relatando 
incômodos decorrentes de níveis de odor correlacionados às atividades eminentes ao CTDR ou alguma 
mudança de processo ou equipamento que possa contribuir significativamente para a alteração dos 
níveis odoríferos. 
 Ressalta-se que a periodicidade proposta e/ou a continuidade do presente programa deve ser 
revisto após o primeiro ano de operação do empreendimento, em função dos resultados apresentados 
ao Órgão Ambiental.  

  

 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, incluindo de forma compartilhada as 
empresas terceirizadas que executarão os monitoramentos.  
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 SISTEMA DE REGISTRO  

  

 Dentro do período compreendido no cronograma de execução, deve ser produzido um 
relatório trimestral das ações realizadas por este programa para acompanhamento das atividades e para 
controle do cronograma.  

 

 PLANO DE CONTROLE DE RUÍDO E VIBRAÇÕES (PCRV) 

   

 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que o ruído constitui um dos principais 
problemas de poluição em escala mundial, além da possibilidade de induzir perdas auditivas em caso 
de exposição contínua a níveis elevados. O ruído em excesso também contribui significativamente para 
o incômodo psicossomático nas populações, podendo gerar estresse e esgotamento físico em caso de 
interferência no sono. 
 As obras e as atividades diversas, a serem desenvolvidas durante a fase de instalação da Estação 
de Transferência, assim como as atividades inerentes ao empreendimento, (intensificação no tráfego 
de automóveis, funcionamento do sistema de mitigação de emissões atmosféricas) poderão emitir 
ruídos, em diferentes graus de intensidade, passíveis de causarem interferências em agentes receptores 
localizados no entorno das obras e do perímetro em estudo.  
 Diante dos possíveis impactos mencionados torna-se importante efetuar o monitoramento do 
nível de ruídos decorrentes das ações projetadas para assegurar que as emissões estejam em 
concordância com a legislação federal, estadual e municipal, ou seja, que o conforto, a saúde e o bem-
estar da população e da fauna local estejam garantidos. 
 Dessa maneira, na fase de instalação e operação do empreendimento, propõe-se a realização de 
medições dos níveis de ruídos e a consequente verificação da relevância dos eventuais impactos 
relacionados às respectivas obras, assim como potenciais receptores situados próximos ao 
empreendimento.  

  

 OBJETIVOS  

  

 É objetivo geral do presente plano: monitorar o impacto provocado pelos ruídos decorrentes 
das atividades da construção e operação do CTDR, de modo a atender à Resolução CONAMA 001/90, 
que estabelece critérios e padrões para emissão de ruídos por atividades industriais, comerciais ou 
sociais e que considera como aceitáveis os níveis de ruído previstos pelas normas ABNT NBR 10.151/87 
e NBR 10152, buscando conformidade inclusive com as estâncias locais.  

  

 Monitorar o nível de ruído nas comunidades adjacentes ao canteiro de obra e ao terreno 

projetado as operações de Transferência de RDO;  
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 Mensurar o nível de ruído dentro do empreendimento para garantir que as emissões de 

ruído não sejam superiores ao estabelecido pela NBR 10151, para cada tipo de uso do solo 

observado em situ;  

 Garantir o uso de equipamento de proteção auricular (EPIs), segundo a NR-6, cuidando 

para que sejam utilizados e mantidos estoques de reposição a fim de garantir a execução 

das medidas de controle;   

 Monitorar, através de canais de comunicação específicos, eventuais reclamações das 

comunidades de entorno relacionadas ao incômodo dos ruídos gerados; e  

 Realizar as medidas de correção imediatamente após a detecção de limites acima de 

valores aceitáveis.  

 
 METAS  

  
 Garantir que as emissões sonoras decorrentes da instalação e operação das obras previstas a 
Estação de Transferência de Resíduos estejam em conformidade para com a legislação existente, 
fazendo assim com que a qualidade sonora seja mantida.  

  

 PÚBLICO ALVO  
  
 O público-alvo deste programa são trabalhadores envolvidos na implantação do CTDR, a 
população domiciliada nas imediações do empreendimento, além dos transeuntes e fauna local.  
  

 METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  

  

 As medições deverão seguir o preceituado na norma ABNT NBR 10151, assim como a Lei 
Municipal 11.804/95. Quando divergentes, atentar-se aos padrões mais restritivos. 
 As medições devem ser realizadas com tempo adequado para averiguação de dados, ou seja, 
sem presença de chuvas, ventos fortes, trovões e demais interferências audíveis advindas de fenômenos 
da natureza e que possam interferir nas medições. 
 Em ambientes externos as medições deverão ser efetuadas a aproximadamente 1,2 m do piso e 
pelo menos 2 m do limite da propriedade que contenham a fonte de vibração, assim como de quaisquer 
outras superfícies refletoras (como muros, paredes, etc.). Na impossibilidade de atender alguma destas 
recomendações, a descrição da situação medida deve constar no relatório, de modo a evitar qualquer 
interferência e consequentemente comprometimento da integridade dos resultados obtidos.  
 O monitoramento de ruídos deverá ser realizado para os períodos diurno e noturno a fim de 
comparar os níveis emitidos com os padrões da legislação competente, para ambos os períodos. 
 Para os monitoramentos diurnos compreende-se o período das 06h01 às 20h00 e para os 
monitoramentos noturnos o período das 20h01 às 06h00, conforme legislação municipal (Lei 
11.804/95 - Art. 2º).  

 De acordo com a NBR-10.151, caso o nível de ruído, avaliado anteriormente à implantação do 

projeto, seja superior ao valor estipulado para a área e o horário em questão, o Nível de Critério de 
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Avaliação assume o valor medido no local. Deste modo, é recomendada a realização de uma campanha 

de avaliação dos níveis de ruído local, previamente às obras de implantação do projeto, a fim de 

verificar os níveis de ruído naturais presentes nas áreas monitoradas, comparando-os aos valores 

obtidos quando da realização das obras. 

 Durante as campanhas de Comunicação a serem realizadas pela equipe competente, a 
comunidade de entorno deverá ser comunicada sobre as medições que serão realizadas e informadas 
sobre os canais de comunicação a serem utilizados para reclamações sobre eventuais incômodos 
referentes aos níveis de ruído decorrentes das ações do empreendimento. 
 Caso haja alguma reclamação por parte da comunidade, deverão ser efetuadas medições junto 
aos locais indicados pelos reclamantes. As medições de ruído também poderão ser realizadas em locais 
indicados pelo órgão ambiental competente. Para a análise dos resultados pode ser considerado o 

critério exposto na NBR 10.151, revisão de 2000 - “Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, visando o 

Conforto da Comunidade”.  
  

 Realização das Medições  

  

 As medições de ruído deverão ser realizadas conforme o procedimento descrito na NBR 10.151, 
sendo que o tempo de amostragem deverá ser o suficiente para, em cada ponto, avaliar o ruído 
ambiente, bem como os oriundos das atividades correlacionadas a instalação ou operação da CTDR. 
Sugere-se período mínimo de 10 minutos. Foi apresentado um estudo de qualidade de ruídos neste 
EIA. 
 Deverá ser anotado o período de intervalo exato dos ruídos das obras de implantação 
(considerando como tal o momento em que o ruído se torna audível, até que seja novamente inaudível, 

após o fim dos mesmos), sendo levantados assim os 03 parâmetros de medição: ruído ambiente (sem 

interferência das obras) diurno; ruído ambiente noturno; e ruído das atividades eminentes ao 

empreendimento (obras, circulação de veículos, operação do galpão e casa de filtros, etc). Com estes 
dados, em função dos ruídos oriundos do empreendimento e tempo médio dos ruídos audíveis, pode-
se calcular o nível equivalente (Leq) para o período diurno e noturno.  
 As medições de ruído deverão ser realizadas com medidor de nível sonoro, usualmente 

denominado de Decibelímetro, com capacidade para integrar as medidas e calcular automaticamente 
o nível sonoro equivalente designado para medições acústicas em geral, monitoramento de ruído 
ambiental e de segurança e saúde ocupacional, com respectivo certificado da calibração em laboratório 
credenciado pelo INMETRO.  

  Com base nas ponderações observadas no Item 8.6.9 - Impactos decorrente da emissão 

de níveis de ruídos e vibrações, bem como as projeções de ruídos apresentadas no Quadro 103, sugere-
se o monitoramento de níveis de ruído em um raio de 400m a partir da fonte de emissão, alocados, 
preferencialmente, em locais de usos residenciais, bem como concomitante a rota de entrada e saída 
de caminhões da PB 073 e nas vias locais de área rural no entorno do empreendimento. 

 No caso de verificação de inconformidade com a Norma, deverá ser realizado imediatamente 

um diagnóstico da causa, considerando, dentre outras, as seguintes possibilidades:  
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• Calibração do equipamento de medição;  

• Manutenção inadequada dos equipamentos;  

• Não estabelecimento das medidas de controle de ruídos; e  

• Ineficiência das medidas de controle de ruídos.  

  

 Em qualquer dos casos, deverá ser feito o registro da situação, devidamente encaminhado ao 
responsável pelo acompanhamento ambiental da obra para as devidas providências, de acordo com o 
Quadro 103.  

  

Quadro 103 - Ficha de acompanhamento de não conformidade para monitoramento de ruídos 

 

 Em paralelo às campanhas de monitoramento de emissões de ruído, algumas medidas, de 
ordem geral, devem ser tomadas como forma de controle do ruído na fonte, tais como:  

• Reduzir as atividades ruidosas durante o horário noturno, das 20h01 às 6h do dia 

seguinte;  

• Programar as atividades muito ruidosas em períodos do dia menos sensíveis ao ruído;  

• Escolher, na medida do possível, equipamentos com tecnologia mais silenciosa para 

realizar uma determinada tarefa;  

• Manter os equipamentos em boas condições de utilização, com sua manutenção e 

lubrificação em dia;  

• Instruir os operadores dos equipamentos para utilizá-los com a menor potência 

possível para a tarefa a ser realizada;  

• Procurar reduzir o número de equipamentos em funcionamento simultâneo no local, 

levando em conta a estimativa da potência acústica instalada para cada configuração 

de trabalho; e  

• Estabelecer patrulhas noturnas para verificar o cumprimento das recomendações 

relativas ao controle de ruído.  

  

 Com relação ao relatório de monitoramento, as seguintes informações são obrigatórias:  

  

• Marca, tipo ou classe e número de série de todos os equipamentos de medição 

utilizados;  

Local/Fonte Geradora/Setor  
operacional  

Data de  
verificação  

Horário  Técnico  
Responsável  

        
      Padrões Alterados  

      Provável Causa  
      Medidas de correção necessárias  
      Encaminhamento (Data/setor)  
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• Data e número do último certificado de calibração de cada equipamento de medição;  

• Desenho esquemático e/ou descrição detalhada dos pontos da medição;  

• Horário e duração das medições do ruído;  

• Nível de pressão sonora corrigido, indicando as correções aplicadas;  

• Nível de ruído ambiente;  

• Valor do nível de critério de avaliação aplicado para a área e o horário da medição;  

• Referência a NBR 10151  

  

 INDICADORES AMBIENTAIS  

  

 As medições de ruído, a serem realizadas nos pontos selecionados, deverão ser comparadas com 
as medições realizadas previamente ao início das obras de implantação do empreendimento 
(background) e com os limites estabelecidos pela NBR 10.151, verificando eventuais diferenças, 
possíveis incômodos à população em virtude da implantação e operação da unidade de Transferência 
e enquadramento na legislação vigente.  

  

 RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

  

 É necessária a utilização de um consultor especialista em monitoramento de ruídos, bem como 
de dois auxiliares de serviços durante as campanhas.  
 Considerando-se a instalação / aluguel de equipamentos o deslocamento de técnicos, bem 
como a elaboração de relatórios conclusivos acerca do tema em questão, deverá ser realizado 
campanhas anuais de monitoramento de ruídos e respectivo relatório, considerando medições diurnas 
e noturnas. 

  

 ATENDIMENTO E REQUISITOS LEGAIS E/OU REQUISITOS  

  

 Este Plano visa sistematizar as ações de monitoramento e acompanhamento a serem 
desenvolvidas nas fases de implantação e operação do empreendimento, identificando as 
responsabilidades por sua execução. Em relação à legislação vigente merecem destaque, quanto a sua 
aplicabilidade, as seguintes Leis, Resoluções e Normas:  

  

 ABNT - NBR 10151 - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da 

comunidade; Procedimento, revisão de junho/2000.  

 ABNT - NBR 10152 – Níveis de ruído para conforto acústico, revisão com a Errata de 

junho/1992.  

 ABNT - NR 15 – Dispõe sobre atividades insalubres.  
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 ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 Este programa deverá ser iniciado na fase de planejamento, antes do início das obras de 

instalação do empreendimento, a fim de consolidar o background ambiental do cenário acústico a ser 
monitorado, e perdurar na fase de operação.  

  

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 Para o monitoramento do nível de pressão sonora, prevê-se a realização de campanhas 
semestrais nas fases de implantação e operação. Tendo seu início concomitante com o início das obras 
para implantação do empreendimento. 
 Poderão ser realizadas campanhas extraordinárias caso ocorra alguma reclamação relatando 
incômodos decorrentes de níveis de emissões sonoras anômalas nas atividades da Estação de 
Transferência de Resíduos ou alguma mudança de processo ou equipamento que possa contribuir 
significativamente para a alteração dos níveis ambientais de pressão sonora. 
 Ressalta-se que a periodicidade proposta e/ou a continuidade do presente programa deve ser 
revisto após o primeiro ano de operação da planta, em função dos resultados apresentados ao Órgão 
Ambiental.  
  

 RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 O programa de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas é de responsabilidade do 
empreendedor.   

  

 SISTEMA DE REGISTRO  

  

 Dentro do período compreendido no cronograma de execução, devem ser produzidos 
relatórios semestrais das ações realizadas por este programa para acompanhamento das atividades e 

para controle do cronograma, contemplando, obrigatoriamente, a ficha de acompanhamento de não 

conformidade para monitoramento de ruídos.  
 

 ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO ATUAL LIXÃO DE GUARABIRA   

 

 O encerramento do atual Lixão de resíduos sólidos de Guarabira –   deverá ser realizado 
gradualmente e paralelamente ao início de implantação do  ASG - Aterro Sanitário de Guarabira, 
durante o ano de 2019.  
 Esse período de transição é necessário para viabilizar a contratação de serviços de terceiros e 
realizar as etapas iniciais da ampliação do ASG (infra-estrutura, limpeza do terreno, 
impermeabilização de base e sistema de drenagem e tratamento de lixiviados), sem haver coincidência 
com o descarrego de lixo no local. 
 O encerramento do atual lixão deverá compreender no mínimo as seguintes etapas na área por 
meio de: execução de uma camada adequada de cobertura dos resíduos; tratamento do lixiviado e dos 
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gases; drenagem de águas pluviais, conformação dos taludes – geometrização de células, arborização 
de toda área do lixão com plantio de gramíneas e espécies de pequeno e médio porte resistentes às 
condições locais. 
  O Programa de acompanhamento da desativação e fechamento do atual lixão de Guarabira 
deverá compreender as seguintes atividades: 

 

• Análises de amostras do lixiviado (chorume + percolado), antes da estação de tratamento. 

• Análises de amostras do efluente da estação de tratamento de lixiviados. 

• Acompanhamento, por meio de análises de amostras, da qualidade da água do corpo receptor do 

efluente tratado. 

• Monitoramento da qualidade dos gases produzidos no aterro. 

• Monitoramento do comportamento geomecânico inspeção visual. 

• Acompanhamento das ações de recobrimento total dos resíduos depositados no aterro. 

• Acompanhamento das ações de revegetação da área aterrada. 

• Análise da viabilidade econômico-financeira do aproveitamento dos gases gerados no aterro. 

 

 ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO  

 

 Deverá ser efetuado o acompanhamento periódico fotográfico do empreendimento, em todas 
as suas fases, compreendendo: 

 

• Levantamento fotográfico da situação atual da área do empreendimento, que servirá para 

caracterizar o local antes da execução do aterro sanitário.  

• Levantamento fotográfico periódico durante a fase de execução das obras, compreendendo todas as 

unidades: canteiro de obras, edificações, abertura de valas, vias internas, obtenção de material de 

empréstimo, estação de tratamento de lixiviados, sistema de drenagem de gases, etc. 

• Levantamento fotográfico periódico da recuperação e recomposição paisagística de: áreas 

atualmente degradadas e que serão recuperadas; mata ciliar; áreas de empréstimo e de bota-fora; 

taludes; faixa verde de isolamento do aterro; terrenos no entorno das edificações e da estação de 

tratamento de lixiviado. 
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6 CONCLUSÕES DO ESTUDO AMBIENTAL 

 
 CONCLUSÕES DO ESTUDO AMBIENTAL 

 

CONLUSÕES  

 
 Um aterro sanitário é um equipamento indispensável em qualquer cidade, especialmente para 
os Município de Guarabira e seus municípios do entorno, que tem como destinação final lixões a céu 
aberto, consolidando-se como uma destinação não sanitária, implicando em soluções urgentes por 
parte do poder público para solucionar este problema. Mesmo atendendo a Lei 12.305/2010, visando 
reduzir a quantidade de resíduos no município de Guarabira e circunvizinhos, sempre existirão 
materiais que deverão ser destinados a um aterro sanitário. 
 A implantação de um aterro sanitário resulta, sempre, em alterações no ambiente físico, biótico 
e antrópico de sua área de influência. Essas alterações podem ser de maior ou menor intensidade, 
dependendo das medidas propostas no projeto executivo do mesmo e dos cuidados adotados durante 
a sua execução e desativação. No caso da ampliação do aterro sanitário de Guarabira, constatou-se que 
o seu projeto executivo foi elaborado observando as recomendações técnicas para implantação e 
operação de empreendimentos desse tipo e porte com técnicas de concepção modernas e segura. A 
efetiva execução dessas medidas contribuirá para que o aterro seja implantado de forma a causar os 
menores impactos ambientais possíveis. 
 Por outro lado, neste Estudo de Impacto Ambiental foram propostas medidas mitigadoras 
visando minimizar as conseqüências negativas do empreendimento e aumentar os seus benefícios.  
 Foram elaborados, também, planos de acompanhamento e monitoramento dos impactos, a 
serem observados durante e após a execução do aterro sanitário, visando acompanhar a eficácia das 
medidas recomendadas. 
 Os dados levantados no EIA serão de significativa importância para a execução e operação da 
ampliação do Aterro Sanitário de Guarabira principalmente se as medidas mitigadoras forem 
consideradas em toda sua plenitude. 
 Nenhuma consideração paliativa foi proposta pelo fato de estarmos trabalhando com uma área 
que já sofreu significativas modificações antrópicas. Todas as considerações foram feitas de maneira a 
preservar e/ou melhorar as condições hoje encontradas no local de instalação do empreendimento. 
 Quanto aos recursos hídricos, a existência de dois riachos existentes, o primeiro a montante, 
riacho riachão de curso intermitente e o outro o riacho garoto, também intermitente e que já recebe 
contribuições de efluentes antes de chegar ao aterro, fez com que a equipe o definisse como ponto de 
lançamento de efleunte tratado, atendendo a Legislação, o que reforça o rigoroso monitoramento do 
lixiviado proposto no estudo. 
 Os impactos sobre o meio físico, biótico e antrópico identificados, são aqueles cuja magnitude 
dependerão dos cuidados que o empreendedor adote durante a fase de operação e a obra de instalação.  
 Com base no Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental, 
recomenda-se a implantação do aterro sanitário de Guarabira, ressaltando-se que deverão ser 
observados todos os requisitos técnicos constantes do seu projeto executivo e as medidas de controle 
propostas neste documento. 
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EQUIPE DO ESTUDO AMBIENTAL 

 

EQUIPE DE ESTUDO 

 

Este estudo de impacto ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) foi elaborado por equipe multidisciplinar, 

composta por profissionais especialistas, mestres e doutores, conforme determina resolução CONAMA n 237 de 1997e o TR da 

SUDEMA. 

 

NOME 
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PROFISSIONAL 

E 
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O  

REGISTRO 
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L 

MEIO 
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O 

ÁREA DE 
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José 

Dantas de 

Lima 

Engenheiro Civil, 
Dsc 
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CTF 2078948 

Estudo 
Completo do 
EIA RIMA 

Coordenador 
do EIA RIMA 

 
José 

Vicente 

Damante 

Ângelo e 

Silva 

Engenheiro 
Ambiental, Esp 

CREA 
1613141637 

CTF  6098029 

Apoio ao 
estudo 

ambiental 

Caracterização 
do 

empreendiment
o  
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Maria 

Tereza 

Campelo 

Dantas de 

Lima 

Psico Pedagoga e 
Design 

Audiovisual, Esp 
CTF 7217613 

Meio 
Antrópico e 

Design 
gráfico do 
EIA RIMA 

Estudo sócio 
econômico e 
Editoração do 

EIA RIMA  

Leonardo 

do Bomfim 

Rolim 

Projetista CTF 7287176 
Projeto 
Gráfico 

Projeto 
Geométrico  

Lauriston 

Gomes 

Ferreira 

Neto 

Geólogo, Msc 
CREA 

060105713-9-CE 
CTF 1196551 

Estudos do 
Meio Físico 

Climatologia, 
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Geologia e 
Pedologia  

Luís 

Claudio 

Moreira 

Benevides 

Biólogo, Msc 
CRBio 

99395/05-D 
CTF 5989371 

Coordenado
r do Meio 
Biótico 

Diagnóstico 
Ambiental do 
meio biótico  

Wilde da 

Luz Vieira 
Biólogo, Msc 

CRBio107770/05
-D 

CTF 5824129 

Meio 
Biótico 

Estudo da 
Avifauna e 
ornitólogo  

Leandro 

Carneiro 

Ramos 

Biólogo, Esp. 
CRBio 

80367/05-D 
CTF 3768561 

Meio 
Biótico 

Estudo da 
Entomologia  

Aline 

Lopes dos 

Santos 

Bióloga, Msc 
CRBio98136/05-

D 
CTF 5935980 

Meio 
Biótico 

Estudo da 
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Mayara 

Guimaraes 

Beltrão 

Bióloga, Msc 
CRBio107109/05

-D 
CTF 3428630 

Meio 
Biótico 

Estudo da 
Mastofauna  
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Carla Leite 

de 
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s 

Bióloga, Msc 
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-D 
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Meio 
Biótico 

Estudo da Flora 
 

Rosa Maria 

Carlos e 

Silva 

Assistente Social, 
Msc 

 
CRESS 002100 – 

13 
 

Meio 
Antrópico 

Estudo sócio 
econômico 

pesquisas na 
AID e AII 
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Natássia 

Rodrigues 
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Tecnóloga em 
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o 
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CTF 7282321 
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ANEXO 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTs – Anotações de Responsabilidades 

Técnicas 
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Jose Dantas de Lima – Ecosam Consultoria em Saneamento Ambiental Ltda. 
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Luis Claudio Benevides Moreira  
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Gabriella Carla Leite de Vasoncelos 
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Wylde da Luz Vieira 
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Mayara Guimaraes Beltrao 
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Aline Lopes dos Santos 
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José Vicente Damante Ângelo e Silva 
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Livia Natassia Rodrigues Fernandes 
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Rosa Maria Carlos e Silva 
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CTFs – Certificado Técnico Federal 
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ECOSAM 
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Jose Dantas de Lima 
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Lauriston Ferreira Gomes Neto 
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Luis Claudio Benevides Moreira 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
566 

Wylde da Luz Vieira 
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Gabriella Carla Leite de Vasconcelos 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
568 

Mayara Dantas Guimaraes Beltrao  
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Aline Lopes dos Santos 
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Leandro Carneiro Ramos 
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Maria Tereza Campelo Dantas de Lima 
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José Vicente Damante Ângelo e Silva 
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Olinto Evaristo da Silva Junior 
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Leonardo do Bomfim Rolim 
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Licenca Previa SUDEMA N0 C7 2018 
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Inexibilidade do COMAER 
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CARTAS DE ACEITE DE DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO 
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CARTA DE DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO 
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PONTOS GEORREFERENCIADOS DAS ARMADILHAS DO ESTUDO DO MEIO 

BIOTICO 
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MASTOFAUNA 

CÂMERA 
UTM 

ZONE LONGITUDE LATITUDE 

1 25 M 228977.00 m E 9233880.00 m S 

2 25 M 228404.37 m E 9233548.25 m S 

3 25 M 228458.08 m E 9233936.10 m S 

4 25 M 228340.14 m E 9234194.90 m S 

 
 
 

HERPETOFAUNA 

BUSCA ATIVA 
UTM 

ZONE LONGITUDE LATITUDE 

1 25 M 228529.31 m E 9234138.82 m S 

2 25 M 228387.59 m E 9234103.66 m S 

3 25 M 228353.78 m E 9233694.39 m S 

4 25 M 228750.62 m E 9233867.95 m S 

5 25 M 228928.46 m E 9233867.64 m S 

6 25 M 228908.86 m E 9233976.34 m S 

7 25 M 229015.73 m E 9234038.98 m S 

8 25 M 228535.15 m E 9234077.99 m S 

 
 
 

FLORA 

INDIVIDUO 
UTM 

ZONE LONGITUDE LATITUDE 

1 25 M 228907.23 m E 9233999.76 m S 

2 25 M 228821.94 m E 9233992.21 m S 

3 25 M 228724.52 m E 9233918.97 m S 

4 25 M 228725.54 m E 9234155.57 m S 

5 25 M 228667.59 m E 9234174.89 m S 

6 25 M 228605.57 m E 9234056.22 m S 

7 25 M 228589.33 m E 9234099.52 m S 

8 25 M 228619.68 m E 9234117.89 m S 

9 25 M 228575.62 m E 9234181.33 m S 

10 25 M 228561.27 m E 9234165.01 m S 

11 25 M 228581.68 m E 9233947.82 m S 

12 25 M 228510.98 m E 9233985.59 m S 

13 25 M 228458.71 m E 9233936.79 m S 

14 25 M 228417.53 m E 9233941.94 m S 

15 25 M 228404.91 m E 9233549.96 m S 

16 25 M 228429.20 m E 9234091.01 m S 

17 25 M 228354.72 m E 9234052.73 m S 
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18 25 M 228370.51 m E 9234052.01 m S 

19 25 M 228383.05 m E 9234048.48 m S 

20 25 M 228398.07 m E 9234051.13 m S 

21 25 M 228420.58 m E 9234047.06 m S 

22 25 M 228340.04 m E 9234196.29 m S 

23 25 M 228376.76 m E 9233772.45 m S 

24 25 M 228913.00 m E 9233855.00 m S 

25 25 M 228977.00 m E 9233880.00 m S 

26 25 M 228921.20 m E 9233886.50 m S 

27 25 M 229186.00 m E 9233857.00 m S 

28 25 M 229203.31 m E 9233818.56 m S 

29 25 M 229355.37 m E 9233854.78 m S 

 
 
 

HERPETOFAUNA E MASTOFAUNA 

SHEERMANS 
UTM 

ZONE LONGITUDE LATITUDE 

P1.1 25 M 228381.53 m E 9233897.00 m S 

P1.2 25 M 228380.41 m E 9233878.46 m S 

P1.3 25 M 228378.84 m E 9233862.52 m S 

P1.4 25 M 228369.84 m E 9233849.53 m S 

P1.5 25 M 228372.68 m E 9233834.50 m S 

P1.6 25 M 228384.78 m E 9233825.82 m S 

P1.7 25 M 228393.02 m E 9233813.25 m S 

P1.8 25 M 228393.77 m E 9233798.21 m S 

P1.9 25 M 228386.43 m E 9233785.44 m S 

P1.10 25 M 228376.76 m E 9233772.45 m S 

P1.11 25 M 228366.10 m E 9233760.99 m S 

P1.12 25 M 228369.82 m E 9233745.64 m S 

P1.13 25 M 228370.69 m E 9233729.26 m S 

P1.14 25 M 228371.87 m E 9233699.07 m S 

P1.15 25 M 228374.05 m E 9233699.07 m S 

P1.16 25 M 228374.68 m E 9233683.14 m S 

P1.17 25 M 228377.30 m E 9233668.88 m S 

P1.18 25 M 228377.03 m E 9233657.26 m S 

P1.19 25 M 228380.09 m E 9233642.89 m S 

P1.20 25 M 228373.97 m E 9233627.82 m S 

P.2.1 25 M 228570.67 m E 9233885.43 m S 

P.2.2 25 M 228590.27 m E 9233880.66 m S 

P.2.3 25 M 228605.43 m E 9233879.19 m S 

P.2.4 25 M 228623.90 m E 9233877.74 m S 

P.2.5 25 M 228640.83 m E 9233874.72 m S 

P.2.6 25 M 228655.32 m E 9233872.81 m S 
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P.2.7 25 M 228670.49 m E 9233870.78 m S 

P.2.8 25 M 228686.83 m E 9233872.42 m S 

P.2.9 25 M 228702.89 m E 9233869.18 m S 

P.2.10 25 M 228719.04 m E 9233866.72 m S 

P.2.11 25 M 228732.32 m E 9233865.79 m S 

P.2.12 25 M 228740.64 m E 9233861.30 m S 

P.2.13 25 M 228757.56 m E 9233860.39 m S 

P.2.14 25 M 228772.61 m E 9233857.92 m S 

P.2.15 25 M 228788.76 m E 9233855.68 m S 

P.2.16 25 M 228804.81 m E 9233852.67 m S 

P.2.17 25 M 228818.64 m E 9233851.96 m S 

P.2.18 25 M 228834.36 m E 9233848.06 m S 

P.2.19 25 M 228849.61 m E 9233848.48 m S 

P.2.20 25 M 228864.46 m E 9233842.13 m S 

P.3.1 25 M 228518.80 m E 9234017.05 m S 

P.3.2 25 M 228517.17 m E 9234033.86 m S 

P.3.3 25 M 228517.97 m E 9234047.69 m S 

P.3.4 25 M 228516.34 m E 9234063.95 m S 

P.3.5 25 M 228517.36 m E 9234080.34 m S 

P.3.6 25 M 228515.84 m E 9234096.92 m S 

P.3.7 25 M 228513.99 m E 9234112.63 m S 

P.3.8 25 M 228513.25 m E 9234127.89 m S 

P.3.9 25 M 228513.50 m E 9234143.27 m S 

P.3.10 25 M 228514.30 m E 9234160.32 m S 

P.3.11 25 M 228514.32 m E 9234177.36 m S 

P.3.12 25 M 228513.57 m E 9234192.73 m S 

P.3.13 25 M 228512.83 m E 9234208.66 m S 

P.3.14 25 M 228527.76 m E 9234206.97 m S 

P.3.15 25 M 228543.69 m E 9234205.61 m S 

P.3.16 25 M 228559.52 m E 9234202.71 m S 

P.3.17 25 M 228573.13 m E 9234200.67 m S 

P.3.18 25 M 228588.00 m E 9234199.00 m S 

P.3.19 25 M 228588.84 m E 9234199.09 m S 

P.3.20 25 M 228605.23 m E 9234196.08 m S 

P.4.1 25 M 229378.34 m E 9233920.49 m S 

P.4.2 25 M 229357.74 m E 9233916.94 m S 

P.4.3 25 M 229338.88 m E 9233913.89 m S 

P.4.4 25 M 229318.61 m E 9233910.71 m S 

P.4.5 25 M 229298.71 m E 9233907.56 m S 

P.4.6 25 M 229278.00 m E 9233905.00 m S 

P.4.7 25 M 229260.00 m E 9233902.00 m S 

P.4.8 25 M 229241.00 m E 9233900.00 m S 

P.4.9 25 M 229221.00 m E 9233898.00 m S 

P.4.10 25 M 229200.00 m E 9233895.00 m S 
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P.4.11 25 M 229180.00 m E 9233892.00 m S 

P.4.12 25 M 229161.00 m E 9233890.00 m S 

P.4.13 25 M 229141.00 m E 9233888.00 m S 

P.4.14 25 M 229120.00 m E 9233886.00 m S 

P.4.15 25 M 229101.00 m E 9233884.00 m S 

P.4.16 25 M 229081.00 m E 9233882.00 m S 

P.4.17 25 M 229058.00 m E 9233881.00 m S 

P.4.18 25 M 229036.00 m E 9233880.00 m S 

P.4.19 25 M 229016.00 m E 9233879.00 m S 

P.4.20 25 M 228996.00 m E 9233876.00 m S 

 
 
 
 

AVIFAUNA 

REDE 
UTM 

ZONE LONGITUDE LATITUDE 

REDE-1.1 25 M 228389.00 m E 9233834.00 m S 

REDE-1.2 25 M 228388.00 m E 9233820.00 m S 

REDE-1.3 25 M 228389.00 m E 9233807.00 m S 

REDE-1.4 25 M 228390.00 m E 9233792.00 m S 

REDE-1.5 25 M 228392.00 m E 9233778.00 m S 

REDE-1.6 25 M 228393.00 m E 9233763.00 m S 

REDE-1.7 25 M 228394.00 m E 9233749.00 m S 

REDE-1.8 25 M 228395.00 m E 9233734.00 m S 

REDE-1.9 25 M 228396.00 m E 9233719.00 m S 

REDE-1.10 25 M 228397.00 m E 9233704.00 m S 

REDE-1.11 25 M 228398.00 m E 9233689.00 m S 

REDE-1.12 25 M 228399.00 m E 9233673.00 m S 

REDE-1.13 25 M 228401.00 m E 9233658.00 m S 

REDE-1.14 25 M 228403.00 m E 9233644.00 m S 

REDE-1.15 25 M 228407.00 m E 9233630.00 m S 

REDE-2.1 25 M 228384.00 m E 9234056.00 m S 

REDE-2.2 25 M 228398.00 m E 9234054.00 m S 

REDE-2.3 25 M 228414.00 m E 9234052.00 m S 

REDE-2.4 25 M 228431.00 m E 9234050.00 m S 

REDE-2.5 25 M 228446.00 m E 9234049.00 m S 

REDE-2.6 25 M 228461.00 m E 9234048.00 m S 

REDE-2.7 25 M 228476.00 m E 9234048.00 m S 

REDE-2.8 25 M 228492.00 m E 9234047.00 m S 

REDE-2.9 25 M 228507.00 m E 9234046.00 m S 

REDE-2.10 25 M 228523.00 m E 9234046.00 m S 

REDE-2.11 25 M 228538.00 m E 9234046.00 m S 

REDE-2.12 25 M 228554.00 m E 9234047.00 m S 
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REDE-2.13 25 M 228569.00 m E 9234047.00 m S 

REDE-2.14 25 M 228584.00 m E 9234049.00 m S 

REDE-2.15 25 M 228599.00 m E 9234053.00 m S 

REDE-3.1 25 M 228368.00 m E 9234220.00 m S 

REDE-3.2 25 M 228383.00 m E 9234218.00 m S 

REDE-3.3 25 M 228398.00 m E 9234216.00 m S 

REDE-3.4 25 M 228412.00 m E 9234214.00 m S 

REDE-3.5 25 M 228427.00 m E 9234212.00 m S 

REDE-3.6 25 M 228442.00 m E 9234211.00 m S 

REDE-3.7 25 M 228457.00 m E 9234210.00 m S 

REDE-3.8 25 M 228471.00 m E 9234208.00 m S 

REDE-3.9 25 M 228485.00 m E 9234206.00 m S 

REDE-3.10 25 M 228500.00 m E 9234205.00 m S 

REDE-3.11 25 M 228352.00 m E 9234221.00 m S 

REDE-3.12 25 M 228337.00 m E 9234222.00 m S 

REDE-3.13 25 M 228321.00 m E 9234224.00 m S 

REDE-3.14 25 M 228305.00 m E 9234223.00 m S 

REDE-3.15 25 M 228290.00 m E 9234222.00 m S 

REDE-4.1 25 M 229190.00 m E 9233793.00 m S 

REDE-4.2 25 M 229205.00 m E 9233794.00 m S 

REDE-4.3 25 M 229219.00 m E 9233797.00 m S 

REDE-4.4 25 M 229233.00 m E 9233801.00 m S 

REDE-4.5 25 M 229247.00 m E 9233805.00 m S 

REDE-4.6 25 M 229261.00 m E 9233810.00 m S 

REDE-4.7 25 M 229277.00 m E 9233814.00 m S 

REDE-4.8 25 M 229291.00 m E 9233819.00 m S 

REDE-4.9 25 M 229305.00 m E 9233824.00 m S 

REDE-4.10 25 M 229319.00 m E 9233830.00 m S 

REDE-4.11 25 M 229334.00 m E 9233835.00 m S 

REDE-4.12 25 M 229348.00 m E 9233840.00 m S 

REDE-4.13 25 M 229362.00 m E 9233845.00 m S 

REDE-4.14 25 M 229377.00 m E 9233849.00 m S 

REDE-4.15 25 M 229390.00 m E 9233854.00 m S 

 
 
 
 

 HERPETOFAUNA E MASTOFAUNA 

 
PITFALLS 

UTM 

 ZONE LONGITUDE LATITUDE 

 PIT1.1 25 M 229298.00 m E 9233936.00 m S 

 PIT1.2 25 M 229304.00 m E 9233933.00 m S 

 PIT1.3 25 M 229310.00 m E 9233931.00 m S 

 PIT1.4 25 M 229316.00 m E 9233929.00 m S 
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 PIT1.5 25 M 229322.00 m E 9233926.00 m S 

 PIT1.6 25 M 229328.00 m E 9233924.00 m S 

 PIT1.7 25 M 229333.00 m E 9233921.00 m S 

 PIT1.8 25 M 229339.00 m E 9233918.00 m S 

 PIT1.9 25 M 229346.00 m E 9233915.00 m S 

 PIT1.10 25 M 229352.00 m E 9233913.00 m S 

 PIT1.11 25 M 229358.00 m E 9233910.00 m S 

 PIT2.1 25 M 228350.00 m E 9233968.00 m S 

 PIT2.2 25 M 228349.00 m E 9233975.00 m S 

 PIT2.3 25 M 228349.00 m E 9233981.00 m S 

 PIT2.4 25 M 228348.00 m E 9233987.00 m S 

 PIT2.5 25 M 228348.00 m E 9233993.00 m S 

 PIT2.6 25 M 228347.00 m E 9233999.00 m S 

 PIT2.7 25 M 228347.00 m E 9234006.00 m S 

 PIT2.8 25 M 228346.00 m E 9234012.00 m S 

 PIT2.9 25 M 228345.00 m E 9234018.00 m S 

 PIT2.10 25 M 228345.00 m E 9234025.00 m S 

 PIT2.11 25 M 228345.00 m E 9234032.00 m S 

 PIT3.1 25 M 228395.00 m E 9233761.00 m S 

 PIT3.2 25 M 228395.00 m E 9233767.00 m S 

 PIT3.3 25 M 228394.00 m E 9233773.00 m S 

 PIT3.4 25 M 228394.00 m E 9233779.00 m S 

 PIT3.5 25 M 228393.00 m E 9233785.00 m S 

 PIT3.6 25 M 228393.00 m E 9233791.00 m S 

 PIT3.7 25 M 228392.00 m E 9233797.00 m S 

 PIT3.8 25 M 228391.00 m E 9233802.00 m S 

 PIT3.9 25 M 228391.00 m E 9233810.00 m S 

 PIT3.10 25 M 228390.00 m E 9233816.00 m S 

 PIT3.11 25 M 228389.00 m E 9233823.00 m S 

 PIT4.1 25 M 228567.00 m E 9233980.00 m S 

 PIT4.2 25 M 228574.00 m E 9233979.00 m S 

 PIT4.3 25 M 228580.00 m E 9233977.00 m S 

 PIT4.4 25 M 228586.00 m E 9233976.00 m S 

 PIT4.5 25 M 228593.00 m E 9233976.00 m S 

 PIT4.6 25 M 228599.00 m E 9233974.00 m S 

 PIT4.7 25 M 228605.00 m E 9233973.00 m S 

 PIT4.8 25 M 228611.00 m E 9233971.00 m S 

 PIT4.9 25 M 228617.00 m E 9233970.00 m S 

 PIT4.10 25 M 228625.00 m E 9233969.00 m S 

 PIT4.11 25 M 228631.00 m E 9233968.00 m S 
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Questionarios de Pesquisa do meio socioeconômico 

 

Comunidades  

Conselhos e representantes sociais 
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ANEXO 2 

 

ANEXO 2 

REGISTRO FOTOGRAFICO DO  EIA 
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Heliconius melpomene Chlorida festiva 

  

Himatanthus bracteatus Cereus jamacaru 

  

Monodelphis domestica Necromys lasiurus 
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Todirostrum cinereum Taraba major 

  

Philodryas olfersii. Cnemidophorus ocellifer 

  

Jatropha molíssima  frutificada. iziphus joazeiro 
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Armadilha de queda (Pitfall)  Profissional de Mastofauna verificando as 
armadilhas de Sherman. 

  

Profissional de Mastofauna realizando 
busca ativa. 

Armadilha fotográfica instalada (Câmera 

Trap). 

  

Profissional da Mastofauna iscando as 
armadilhas de Sherman. 

Profissional de Herptofauna verificando 

as armadilhas de queda (Pitfall). 
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Armadilha de Rede de Neblina instaladas. Profissional da Avifauna realizando 
observação direta. 

  

Espécime de ave capturada em Rede de Neblina e sendo 

analisada. 
Demarcação da área para extração de serapilheira usada 

no extrator de Winkler 

  

Peneiragem do folhiço para o extrator de Winkler. Armadilha luminosa para o levantamento de 

entomofauna. 
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Armadilha Luminosa do tipo Luiz de Queiroz, 

metodologia de inventário da entomofauna. 
Armadilha do tipo Luiz de Queiroz em funcionamento 

no levantamento biótico do Aterro Sanitário de 
Guarabira. 

 

 

Prancha de insetos coletados durante as 
coletas de entomofauna. 

Barreiro na área do empreendimento. 

  

Thamnophilus capistratus Polioptila plumbea 
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ANOTAÇÕES 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


