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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. 

 

ASSJB: Aterro Sanitário de São José do Bonfim - PB. 

 

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. 
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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 

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. 

CTR DA RM DE PATOS – PB: Centro de Tratamento de Resíduos da RM de Patos – PB. 

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

sanitário rm atendimento a NBR 13.896 de 1997. 
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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. 

 

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. 
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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 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 
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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. 

 

OEMA – Órgão Estadual de Meio Ambuiente 

 

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. 
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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. 

 

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: 
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 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 

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.  
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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 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 
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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. 

 

RM DE PATOS – PB : Região Metropolitana de Patos – PB. 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SINIR: tem 

como objetivo armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem as funções ou processos 
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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. 

 

SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente 

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 - EIA 

 

 O desenvolvimento que vem ocorrendo nas últimas décadas no Estado da Paraíba e 

na Região Metropolitana de Patos – PB, formada por 24 municípios, tanto pelo crescimento 

populacional, como pelo aumento das atividades industriais e de serviços, provocaram uma 

significativa ampliação das taxas de geração de resíduos de diversas origens e diferenciadas 

tipologias, proporcionando impactos ambientais, sociais, econômicos e políticos.   

  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 Patos – PB e 

entorno, estão cada vez mais sem condições técnicas e financeiras para gerenciar o 

tratamento e a disposição de resíduos sólidos urbanos gerados em seus territórios, 

especialmente nos casos onde ocorre um desenvolvimento urbano e industrial mais intenso, 

como é o caso de Patos – PB. Assim, surgem ações de Planejamento na Região 

metropolitana de Patos – PB e da iniciativa privada, no sentido buscar soluções para esta 

grave questão socioambiental. 

  A empresa VIA LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – ECOFORTE ATERROS 

SANITÁRIOS LTDA, pretende implantar um Centro de Tratamento de Resíduos, 

denominado CTR de São José do Bonfim – PB, localizado no sítio Luís, zona rural do 

município de São José do Bonfim, pertencente à microregião de São José do Bonfim e na 

Mesoregião do Sertão Paraibano, de acordo com a territorialização definida pelo governo do 

Estado (AESA, 2012). 

A decisão da instalação do CTR de São José do Bonfim, no município de São José do 

Bonfim, a 325 km da Capital do Estado, João Pessoa, foi baseada em exaustivos estudos 

técnicos, sociais e ambientais e no estudo locacional de áreas, que foi aprovado pela 

SUDEMA e pelo COPAM – Conselho de Proteção Ambiental do Estado da Paraíba, o que se 

confirma com a emissão da Liçenca Prévia – LP n0 C7/2020. emitida pela SUDEMA. 

  O CTR tem como objetivo tratar e dispor resíduos gerados numa área definida pela 

distância rodoviária de 90 km da área do empreendimento, considerada como mercado 

potencial para o empreendimento, e que alcançou 24 municípios, além de São José do 

Bonfim – PB. 
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  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 

ambientais e a orientação de medidas mitigadoras e dos respectivos programas de 

acompanhamento e controle. 

  O Aterro Sanitário de São José do Bonfim – PB, aqui denominado de CTR da Região 

Metropolitana de Patos – PB, integrante de um Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) 

constitui complemento do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos municípios 

envolvidos, fechando o círculo da geração – redução - reciclagem/reuso – acondicionamento 

- transporte – tratamento e destino final dos resíduos produzidos nos municípios integrantes 

da Região Metropolitana de Patos e seu entorno. 

  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 

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, insere-se na Área de Influência Direta de uma Central de Tratamento de Resíduos (CTR), 

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. 

Conforme preconiza LIMA, 2005 a utilização de sistemas integrados de tratamento e 

disposição final ambientalmente adequado é mais que indicado para solução de problemas 

comuns destes municípios, com minimização dos impactos ambientais, sociais, econômicos 

e políticos nestes municípios. 

  A área do empreendimento, localizado na zona rural do município de São José do 

Bonfim, no sítio Chico Luís, no sertão Paraibano, semiárido brasileiro, por sua vez, apresenta-

se com a superfície relativamente plana, com leve ondulação, e está situada sobre um 

substrato composto de depósitos que pertence ao complexo de geologia suíte calcialcalina 

Conceição (c): granito, quartzo diorito e tonalito, predominando os solos como Litólico 

Distrófico e Eutrófico, sem evidências de instabilidade geotécnica e de risco de 
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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 e milho e bovinovultura, 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 das variáveis dos componentes do meio socioeconômico. Vale 

ressaltar que o Aterro Sanitário da Região Metropolitana de Patos – PB 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 24 (vinte e quatro) municípios que integram a região. 

  Para melhor compreensão do leitor, este EIA está estruturado em 05 (cinco) volumes, 

sendo o Volume I, referente ao contexto do estudo ambiental e caracteriazação do 

empreendimento, o Volume II referente ao diagnóstico ambiental dos meios físcio, biótico e 

socioeconômico e o Volume III referente a identificação, avaliação dos impactos ambientais, 

apresentação da matriz de impacto ambiental, da apresentação das medidas mitigadoras, 

dos planos e programas ambientais (PBAs) e a conclusão do estudo ambiental e os volumes 

IV e V referentes ao Projeto Gráfico. O volume II  está estruturado em três (03) capítulos e 

dois (02) anexo da seguinte forma: 

 

 Capítulo 01 – Apresenta a qualificação da empresa consultora e do empreendedor. 

 Capítulo 02 - Apresenta as áreas de influências do estudo de impacto ambiental. 

 Capítulo 03 – Apresenta os diagnósticos ambientais, os estudos do meio físico, os 

estudos do meio biótico e os estudos do meio antrópico (socioeconômico), a equipe 

de estudo e as referências bibliográficas. 

 ANEXO 1 – Apresenta os Ensaios de Solo, Ensaios Laboratoriais, Anotações de 

Responsabilidade Técnicas (ARTs), Os Certificados de Registros Federais (CTFs), 

Licença e Documentos legais, Cartas de aceite e Pontos Georreferenciados. 

 ANEXO 2 – Apresenta os registros de fotos dos estudos ambientais. 
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CAPÍTULO I 
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1 QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA E DO EMPREENDEDOR 

 

 INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

1.1. A EMPRESA 

 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR  

 

Empreendedor VIA LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – ECOFORTE 

ATERROS SANITÁRIOS LTDA. 

CNPJ 17.280.043/0001- 70 

Endereço Rua Vereador Joaquim Leitão, 510  – CEP 58.700-110 Centro 

- Patos /PB 

Telefone de contato (83) 99990-8000 

Site ou contato www.ecofortepb@hotmail.com 

Responsáveis técnicos e 

contatos 

Engº  Antônio Alves de Lima Junior 

Adm. Herbert Gomes e André Cesarino 

 

1.2. EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA DO CTR 
DA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO 
BONFIM – 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 T/dia de resíduos sólidos. (Figuras 1 
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a 3). Estudo Ambeintal aprovado e licenciado pelo Órgão Estadual de Meio Ambeinte 

- OEMA. 

 

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 

t/dia de resíduos sólidos, sendo um aterro sanitário com importantes inovações 

tecnológicas na região Norte do Brasil. (Figura 4). 

 

Figura 4 - CTR de Porto Velho-RO 

 

Fonte: ECOSAM, 2017. 
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 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). 

 

Figura 5 - Complexo de Tratamento de Resíduos de Ariquemes – RO 

 

Fonte: ECOSAM, 2017. 
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 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 t/dia de 

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

(Figuras 6 a 15). 

 

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

– Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará. 

 

Fonte: ECOSAM, 2010. 
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Figura 7 - Entrada do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Instalações de apoio operacional do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 
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Figura 9 - Implantação de célula de RSU do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Implantação da unidade de geração de energia do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 
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Figura 11 - Implantação da unidade de tratamento de chorume e lixiviado do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Unidade de tratamento de chorume e lixiviado do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 
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Figura 13 - Implantação de célula de RSU com manta de PEAD do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Célula de RSU com manta de PEAD do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 
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Figura 15 - Aterro Sanitário de Caucaia e Fortaleza – 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 16 a 22). 

 

Figura 16 - Aterro Sanitário de Campina Grande – PB, projetado pela ECOSAM, 2010. 

 

Fonte: ECOSAM, 2011. 
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Figura 17 - Aterro Sanitário de Campina Grande – PB, projetado pela ECOSAM, 2010. 

 

Fonte: ECOSAM, 2011. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Vias de acesso para as células do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 

Fonte: ECOSAM, 2018. 
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Figura 19 - Caminhões fazendo a pesagem na saída do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 

Fonte: ECOSAM, 2018. 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Célula em operação do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 

Fonte: ECOSAM, 2018. 
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Figura 21 - Implantação da drenagem de gás do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 

Fonte: ECOSAM, 2018. 

 

 

 

 

Figura 22 - Lagoa de acumulação de chorume no Aterro Sanitário de Campina Grande 

 

Fonte: ECOSAM, 2018. 
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 CTR de Guarabira (PB): Centro de Tratamento de Resíduos de Guarabira. Este Aterro 

Sanitário (ASG) apresenta uma série de inovações tecnológicas e se tornou um dos 

aterros sanitários com maior segurança ambiental do Estado da Paraíba, atendendo 

250.000 habitantes e 25 municípios da região do brejo paraibano, este 

empreendimento está licenciado pela SUDEMA. (Figuras 23 a 26). 

 

 

 

Figura 23 - Balança eletrônica de controle do ASG 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 24 - Implantação de célula de RSU do ASG 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 

 

Figura 25 - Serviços de terraplenagem no ASG 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 26 - Implantação da drenagem de chorume no ASG 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

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; 

 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. 
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A ECOSAM 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 a RM de Patos – PB, como é o caso especifico dos 

municípios que integram esta região e seu entorno.  

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. 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 350.000 habitantes e melhorar o ranking da destinação final do estado 

neste ponto, em relação a região Nordeste e ao Brasil. 

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO 
DE IMPACTO AMBIENTAL DO CTR – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO 
BONFIM – PB  

 

Elaboração ECOSAM – Consultoria em Saneamento Ambiental 

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@terrra.com.br) Engenheiro 

Civil 

http://www.walmambiental.com.br/
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CAPÍTULO II 
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2  ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 

2. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EIA 

 

2.1. 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 da RM de 

Patos 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 da RM de Patos – PB. 

 Para a definição das áreas de influência do CTR de São José do Bonfim – PB 

considerou-se a Área de Influência Direta – AID e a Área de Influência Indireta-AII, 

delimitadas em função dos elementos que interagem com o CTR, 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. 
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 Neste sentido adotou-se as seguintes áreas de influências para cada meio afetado, 

quais sejam: 

2.2. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO MEIO FÍSICO   

 

2.2.1. 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: 

 

a) Riacho Efêmero Antonica - curso d’água mais próximo a área do empreendimento, 

próximo a sua borda esquerda da área, recebe contribuições de drenagens superficiais 

existentes nas áreas do entorno do empreendimento. Considerou-se aqui neste estudo 

que o Riacho Efêmero Antonica é a área de Influência Direta (AID) para o meio físico. Este 

encontra-se mostrada na Figura 27. 
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Figura 27 - Área de Influência do Meio Físico do ASG 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 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. 

 

2.2.2. ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) 

 

Bacia do Rio Espinharas – A bacia do rio Espinharas 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 importância hídrica para toda região, que é a barragem do Jatobá. 

Neste estudo Ambiental considerou-se a bacia hidrográfica do rio Espinharas como a área de 

Influência Indireta (AII) para o meio físico.  
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2.3. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO MEIO BIOLÓGICO (BIÓTICO) 

 

2.3.1. 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 CTR, 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, 

ou a compensação florestal definida pela SUDEMA. 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 agrossilvopastoris, como 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. 
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2.3.2. 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 2,0 km da borda do empreendimento, conforme mostra a 

Figura 28. 

 

Figura 28 - Área de Influência do Meio Biótico do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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2.4. ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO MEIO ANTRÓPICO (SOCIOECONÔMICO) 

 

2.4.1.  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 1,5 km do centro do CTR de 

São José do Bonfim e como área de influência indireta todo o território de São José do 

Bonfim – PB. 

 Área Diretamente Afetada é a área do empreendimento, onde ocorrerá as 

intervenções físicas nas fases de implantação e operação e também está mostrada na Erro! 

Fonte de referência não encontrada.. 

 

 

Figura 29 - Área de Influência do Meio Antrópico do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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2.4.2. 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 da 

RM de Patos – PB poderão transportar seus resíduos sólidos até o empreendimento, e, 

portanto, com impactos positivos e negativos. 

 

 

Figura 30 - Área de Influência Regional – AIR do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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CAPÍTULO III 
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3 DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS 

 

3. DIAGNÓSTICOS AMBIENTAIS 

 

3.1. MEIO FÍSICO 

Para o projeto de Construção do Aterro Sanitário do município de São José do 

Bonfim 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 2020 – 007541, 

de uma área de 27,56 ha do Sítio Chico Luis – de propriedade da VIA LIMP CONSTRUÇÕES 

E SERVIÇOS no município de São José do Bonfim, estado da Paraíba. 

O município de São José do Bonfim está localizado na Microrregião São José do 

Bonfim e na Mesorregião Sertão Paraibano do Estado da Paraíba. Sua área é de 152 km² 

representando 0,2696 % do Estado, 0,0098 % da Região e 0.0018 % de todo o território 

brasileiro. 

A sede do município tem uma altitude aproximada de 278 metros distando 269,7 km 

da capital. O acesso é feito, a partir de João Pessoa, pelas rodovias BR 230 e PB 110. O 

município está inserido na Folha SUDENE de Patos na escala de 1:100.000 (CPRM – Serviço 

Geológico do Brasil, 2005). 
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Figura 31 - Mapa da Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente 

Afetada (ADA) 

 

Fonte: SRTM, ECOSAM, 2020 

 

3.1.1. CLIMA E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS  

 

3.1.1.1. 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). 

 



 

 
64 

 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. 

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 São José do Bonfim – 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; 
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 Continentalidade e maritimidade; 

 Vegetação; 

 Condicionantes topográficos, entre outros. 

 

 O clima do município de São José do Bonfim – PB, ou seja, na área do 

empreendimento é  influenciado por diversos fatores dentre os quais se torna relevante 

levantar informações à 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 São José do Bonfim/PB (onde está inserida a área do empreendimento). (Figura 32) 

Normalmente a ZCIT migra sazonalmente de sua posição mais ao norte, 

aproximadamente 12º N, 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. 
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Figura 32 - Zona de Convergência Intertropical - ZCIT 

 

Fonte: FUNCEME, 2007 

 

Complexos Convectivos de Mesoescala – CCM  

 

 No município de São José do Bonfim/PB, os CCM´s são aglomerados de nuvens que 

se formam devido as condições locais favoráveis (temperatura, relevo, pressão, etc) e 

provocam chuvas fortes e de curta duração. Normalmente as chuvas associadas a este 

fenômeno meteorológico ocorrem de forma isolada (Figura 33). 
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Figura 33 - 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 São José do 

Bonfim/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 34). 
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Figura 34 - Imagem de Satélite GOES 13 (color)  – Atuação do VCAS sobre o Nordeste Brasileiro 

 

Fonte: FUNCEME, 2016 

 

 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 São José do 

Bonfim 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 35 e Figura 

36). 
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Figura 35 - 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 36 - Quadro esquemático de uma Frente Fria. 

 

Fonte: Thomson Higher, 2007. 

 

Clima no município de São José do Bonfim / 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. 
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 De acordo com Francisco (2017), a Paraíba é o estado do nordeste que apresenta uma 

das maiores variabilidades espacial nas chuvas. A Figura 37 apresenta o mapa da 

espacialização da pluviosidade média anual do Estado. 

 

Figura 37 - Pluviosidade anual média (mm) da Paraíba 

 

Fonte: Francisco, 2017. 

 

 O município de São José do Bonfim situa-se no Polígono das Secas. Possui clima Aw' 

- Quente-úmido, com chuvas de verão e outono. Na divisão do Estado da Paraíba em regiões 

bioclimáticas enquadra-se o município no bioclima 4a Th-Tropical quente de seca acentuada 

com 7 à 8 meses secos.  

A pluviometria média anual é de 715,3 mm (Patos - Período 1911-1985) e de 

distribuição irregular onde 78 % de seu total concentra-se em 04 meses (JFMA), a 

temperatura média anual situa-se entre 24 à 25 ºC. 

A sede municipal é circundada por montanhas, principalmente a Serra do Teixeira, o 

que dificulta a passagem dos ventos durante os dias secos, fazendo a sensação térmica 

aumentar nos períodos quentes.  (Figura 38). 
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Figura 38 - Montanhas (Serra do Teixeira) circundando a sede municipal de São José do Bonfim – PB. 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

3.1.2. TEMPERATURA  

 

Com relação a temperatura é um dos principais parâmetros físicos para a 

caracterização do clima, já que é conseqüência da distribuição irregular da energia solar, e 

está em relação direta com o balanço de energia. 

Tendo em vista a falta de observação de dados de temperatura, para alguns 

municípios da região utilizou-se um programa de estimativa de temperaturas desenvolvido 

pelo Departamento de Ciências Atmosféricas (DCA) da UFPB, que utiliza as coordenadas 

geográficas com parâmetros. Os resultados obtidos representam a região de forma 

satisfatória. 

Os valores obtidos com base nas estimativas confirmam que a distribuição espacial 

da temperatura varia muito pouco ao longo do ano, conforme pode ser visto na Tabela 1. 

O comportamento das isotermas (Figura 39) indica uma tendência de aumento de 

temperatura para oeste da sub-bacia, onde podem ser encontradas as maiores temperaturas 
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médias registradas na área. As menores temperaturas são encontradas mais ao sul, com 

influência direta do relevo (Serra do Teixeira). 

As temperaturas médias anuais se apresentam variando entre 22,4 ºC e 27,5 ºC, 

mostrando uma amplitude de variação de cerca de 5,2 ºC, com uma distribuição eqüitativa e 

uniforme. 

 

Tabela 1 – Temperatura média mensal (ºC) do ar para o município de Patos 

 

Estação 

 

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

 

Patos 

 

28.6 28.0 27.6 27.2 26.9 26.2 25.8 26.4 27.6 28.4 28.8 28.8 

 

Fonte: SUDENE/ATECEL, 1998 e DCA/UFPB 

 

 

Figura 39 – Isotermas médias anuais da Sub-bacia do Rio Espinharas 

 

Fonte: AESA, 2020 
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3.1.3. UMIDADE  

Os índices de umidade do ar, disponíveis na região em estudo, corresponde apenas 

às medições da umidade relativa na estação de Patos – PB, sendo tal estação representativa 

para a região do estudo (EIA RIMA). 

Analisando os dados disponíveis na Tabela 2, podemos verificar na região uma 

umidade relativa média de 50,6 %, com os maiores índices ocorrendo no período chuvoso. 

 

Tabela 2 – Umidade relativa média mensal (%) na estação de Patos / PB 

 

Posto 

 

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

 

Patos 

 

47.8 55.1 60.5 61.1 57.3 53.6 50.7 47.1 44.6 41.6 42.7 44.7 

 

Fonte: SUDENE/ATECEL, 1998. 

 

 

3.1.4. INSOLAÇÃO E NEBULOSIDADE 

 

O conjunto de meses de maior insolação na região compreende agosto a novembro, 

neste período a média diária de horas de insolação global é de 9,2 horas, de acordo com os 

dados das estações solarimétricas de Patos e Teixeira (Tabela 3). 

A sazonalidade da nebulosidade média mensal está relacionada com a precipitação, 

estando em média sua variação entre 6/10 e 5/10 do céu parcialmente coberto (Fonte: Atlas 

Geográfico do Estado da Paraíba – João Pessoa/85). 

 

Tabela 3 – Número médio diário de horas de insolação global nos municípios de Teixeira e Patos / PB 

 

Posto 

 

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

 8,1 7,8 8,5 8,3 7,8 7,7 7,3 9,2 9,3 9,6 9.0 7,8 
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Patos 

 

 

Texeira 

 

7.7 7.3 7.9 7.8 7.5 7.5 7.1 9.5 9.3 8.8 8.5 8.0 

Fonte: Departamento de Ciências Atmosféricas (DCA/UFPB), 1998 

 

3.1.5. VELOCIDADE DO VENTO 

 

Na região da área do estudo de impacto ambiental predominam os ventos alísios, 

com direções de nordeste e sudeste. Os ventos são de maneira geral fracos e moderados em 

quase toda a sub-bacia, tendo uma velocidade média anual em torno de 1,9 m/s. 

 

Tabela 4 - Velocidade média do vento na estação de Patos (m/s) 

 

Posto 

 

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

 

Patos 

 

2.0 1.7 1.5 1.3 1.5 1.6 1.8 2.1 2.4 2.5 2.4 2.3 

Fonte: SUDENE/ATECEL, 1998. 

 

 

É importante salientar conforme os mapas abaixo que a direção predominante dos ventos é 

em função da localização da Zona de Convergência Intertropical – ZCIT pois a mesma varia 

de localização de norte para sul e a direção predominante  na área do empreendimento do 

Aterro Sanitário é SUDESTE - SE.  
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Fonte: FUNCEME, 2016 

 

 

Fonte: FUNCEME, 2016 

Figura 40 – Zona de Convergência Intertropical - ZCIT 

Figura 41 - Direção predominante dos ventos na ADA. 
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Vale salientar que esta direçao dos Ventos SE não afeta a zona urbana do municipio de São 

José do Bonfim e nem de Patos e também as comunidades da AII – Tubarão I e II não são 

afetadas pela direçao e velocidade dos ventos. 

 

3.1.6. EVAPORAÇÃO 

 

Em meteorologia a evaporação restringe-se à mudança da água do seu estado líquido 

para o vapor, com isso pode-se dizer que a evaporação depende fundamentalmente da 

energia disponível proveniente da radiação solar.  

A maioria dos dados disponíveis constitui-se de registros de observações feitas em 

evaporímetros de Piché, que não permitem uma boa avaliação desta variável. Somente em 

algumas das estações da rede encontram-se observações feitas em tanques evaporimétricos 

classe A, os quais permitem uma melhor avaliação deste parâmetro.  

Na área em estudo, dispõe-se dos dados de evaporímetros do tipo tanque classe A na 

estação de Patos e, do tipo tubo Piché, nas estações de Texeira e Taperoá.  

No entanto, os valores médios mensais correspondentes aos dados destas estações 

que são apresentados na Tabela 5, refletem uma taxa de evaporação bastante alta.  

Isso se deve principalmente às elevadas temperaturas encontradas na região. No 

cálculo da evaporação na estação de Patos, os dados obtidos do tanque classe A foram 

multiplicado por um coeficiente igual a 0,75, denominado coeficiente do tanque, que 

depende do meio que o circunda e das condições atmosféricas locais (velocidade do vento, 

umidade, etc), apresentando níveis de evaporação mais elevados nos meses do verão, onde 

apresenta uma variação entre 146,6 mm e 247,0 mm.  

A evaporação mensal observada nas estações de Teixeira e Taperoá varia entre 68,7 

mm e 195,0 mm. 
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Tabela 5 – Evaporação média mensal (mm) para a estação de Patos, Teixeira e Taperoá 

 

Posto 

 

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

 

Patos 

 

220.4 164.3 155.4 146.6 159.3 159.7 181.1 210.5 226.0 247.0 228.2 227.9 

 

Texeira 

 

164.9 111.6 85.9 70.5 73.5 68.7 76.4 104.5 146.3 173.0 193.0 182.4 

 

Taperoá 

 

185.6 143.2 121.9 90.8 101.9 93.5 121.6 156.4 170.9 187.5 195.0 187.8 

Fonte: SUDENE / ATECEL, 1998. 

 

3.1.7. EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL 

 

O solo, as plantas e a atmosfera podem ser considerados como componentes de um 

sistema fisicamente inter-relacionado e dinâmico, no qual os vários processos de fluxo estão 

interligados como os elos de uma corrente. Dentre estes processos pode-se citar a 

evapotranspiração, que é aqui considerada como a perda de água por evaporação do solo e 

transpiração da planta. 

A evapotranspiração potencial é de fundamental importância para a determinação 

do balanço hídrico de uma bacia hidrográfica e, principalmente, para o balanço hídrico 

agrícola.  

Haja vista a insuficiência de dados de umidade relativa na região em estudo, não foi 

possível utilizar o método de Hargreaves proposto no termo de referência.  

Contudo, foi utilizado para estimar a evapotranspiração o método de Thornthwaite, 

o qual assume que a evapotranspiração potencial é função da temperatura média do ar e da 

duração do dia.  
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Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 6 e, a distribuição espacial da 

evapotranspiração potencial média anual na Figura 42. Nesta figura pode-se observar que os 

valores mais elevados são encontrados na parte noroeste da Sub-bacia e, que os menores 

valores médios estão associados às áreas montanhosas (Serra do Teixeira). 

 

Tabela 6 – Evapotranspiração potencial (mm/mês), calculada pelo método de Thornthwaite. 

 

Postos 

 

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

 

Patos 

 

185.1 155.0 160.0 144.9 141.3 123.1 119.1 132.1 153.9 181.6 188.7 194.1 

 

Texeira 

 

155.6 101.1 105.4 98.9 93.6 81.9 77.9 86.3 94.1 109.0 112.2 116.9 

Fonte: SUDENE / ATECEL, 1998. 

A evapotranspiração potencial referente ao Posto do município de Patos-PB que é o 

mais próximo da área do empreendimento apresenta um valor anual de 187,9 mm/ano muito 

superior aos 715,4 mm/ano de precipitação o que nos indica que o tratamento do 

chorume/lixiviado pode ser adequado a esta condição. 

Figura 42 – Distribuição espacial da evapotranspiração potencial (mm) na  Sub-bacia do Rio Espinharas 

 

Fonte: AESA, 2020 
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3.1.8. BALANÇO HÍDRICO CLIMÁTICO 

 

Segundo Penman (1956), EP é a quantidade d’água evapotranspirada na unidade de 

tempo por uma cultura verde, de pequeno porte, cobrindo completamente o solo, de altura 

uniforme e não submetida a quaisquer restrições d’água.  

A medida que o solo vai secando a perda de água pelo processo de evapotranspiração 

irá ocorrer abaixo de sua taxa potencial. Neste caso, denomina-se evapotranspiração real, 

ER. 

 

Figura 43 – Variação sazonal da Evapotranspiração Potencial (mm) e da Temperatura Média (ºC) 

 

Fonte: Embrapa, 2012 

 

O passo inicial no estabelecimento do balanço hídrico climático consiste na 

determinação da evapotranspiração potencial (EP). Thornthwaite (1948) apresentou uma 

fórmula para a estimação da EP, baseado em dados de precipitação e escoamento de 

inúmeras sub-bacias hidrográficas localizadas nas regiões central e leste dos EUA, onde 

predomina um clima temperado com invernos úmidos e verões secos, que é a seguinte: 

 

𝑬𝑷 = 𝟏, 𝟔 × (
𝟏𝟎𝑻

𝑰
)
𝒂
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Na qual EP é a evapotranspiração potencial, em mm, para um mês de 30 dias, 

considerando 12 horas de duração para cada dia; 

 T é a temperatura média mensal, em ºC;  

 I é o índice térmico anual e  

 “a” uma constante que varia de local para local.  

 

O índice térmico anual (I), definido como sendo a soma dos doze índices térmicos 

mensais, é calculado pela seguinte expressão: 

𝑰 =∑(
𝑻𝒏

𝟓
)
𝟏,𝟓𝟏𝟒

 

 

Onde: 

 Tn é a temperatura média mensal, em ºC, para o n-ésimo mês.  

 n =1, 2, 3..12 representa os meses do ano. 

 a constante “a” da (Equação A) é calculada através da seguinte equação: 

a = 6,75  x  10-7I3  -  7,71  x  10-5I2  +  1,792  x  10-2I  +  0,49239 

 

A evapotranspiração potencial, não ajustada, calculada pela Eq. A, deve ser corrigida 

por um fator de correção Fc, em função da latitude e do mês do ano. Existem argumentos 

que desaconselham o uso indiscriminado do método de Thornthwaite, tendo em vista, que 

este método não contempla explicitamente a umidade do ar. Mas, apesar de tais 

divergências, o método é bastante utilizado, pois exige apenas o conhecimento da 

temperatura e precipitação como também porque apresenta-se como base para uma 

classificação mundial dos climas, levando em consideração solo, vegetação e parâmetros 

atmosféricos. 

Mais tarde, o método foi aperfeiçoado por Thornthwaite e Mather (1955) passando a 

capacidade de campo e a taxa de utilização da umidade do solo para a evapotranspiração, a 

depender da profundidade, do tipo e da estrutura do solo. Outra modificação substancial 
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proposta, diz respeito ao comportamento da evapotranspiração real à proporção que o solo 

vai perdendo água. Esses autores sugeriram um declínio linear da evapotranspiração com o 

aumento da tensão d’água no solo. 

Finalmente, Thornthwaite e Mather propuseram uma relação exponencial, envolvendo 

os seguintes parâmetros: armazenamento d’água no solo ao longo do ano, capacidade de 

água disponível e perda d’água acumulada, ou seja: 

 

𝑺 = 𝑭𝒆
(
𝑨
𝑭) 

Na qual: 

S é o armazenamento (ARM) ao longo do ano;  

A é a perda d’água acumulada, mm; e  

F é a capacidade de água disponível, CAD, dada por: 

 

𝑪𝑨𝑫 =
(𝑪𝑪 − 𝑷𝑴𝑷)

𝟏𝟎𝟎
× 𝑫𝒂 × 𝑷𝒄 

 

 

Em que: 

CC é a capacidade de campo;  

Da é a densidade global ou aparente;  

PMP é o ponto de murcha permanente; e 

Pc é a profundidade de exploração efetiva das raízes. 

 

CAD é obtida em mm, desde que a capacidade de campo e ponto de murcha 

permanente sejam expressos em porcentagem, em peso da água contida no solo, a 

densidade aparente em g/cm-3 e a profundidade de exploração efetiva nas raizes, em mm. 
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A partir de tais correlações procedeu-se o balanço hídrico climático, utilizando  uma 

capacidade de água disponível no solo (CAD) igual a 50 mm, para cada localidade. Em cada 

balanço hídrico ficam estabelecidas as estimativas das deficiências (Def) e dos excedentes 

(Exc) de água. 

As Tabelas 8 e 9 apresentam os valores do balanço hídrico climático calculados 

utilizando a metodologia descrita anteriormente, para os seguintes postos: Patos e 

Teixeira. 

Em 1948 Thornthwaite, afim de classificar o clima de uma determinada região, 

comparou a evapotranspiração potencial com a precipitação, afim de obter um índice de 

umidade. Assumiu também como critérios complementares o Índice de Aridez e Índice 

Hídrico, os quais permitem identificar a intensidade e época de ocorrência das deficiências 

ou excessos hídricos anuais. Os índices calculados para cada posto são apresentados na 

Tabela 7.  

Tabela 7 – Índices de Aridez, Umidade e Hídricos para os postos de Patos e Teixeira 

Postos Índice de Aridez Índice de Umidade Índice hídrico 

Patos 73.22 0.00 -73.22 

Teixeira 55.79 11.75 -44.04 

Fonte: SUDENE / ATECEL, 1998. 

A partir de tais correlações procedeu-se o balanço hídrico climático, para cada 

localidade. Em cada balanço hídrico ficam estabelecidas as estimativas das  

deficiências (Def) e dos excedentes (Exc) de água. 

Foram utilizados os dados climatológicos fornecidos pelo INMET e EMBRAPA em 

seus bancos de dados climáticos, onde fornecem dados de pluviometria, precipitação, 

precipitação efetiva, evaporação, evapotranspiração, excedente hídrico, déficit hídrico, etc., 

para utilização em dimensionamentos de aterros sanitários, largamente utilizados por 

órgãos ambientais do Brasil.  

A tebela 08 mostra o balanço hídrico para o município de Patos - PB, considerando a 

série histórica de 1911 a 1990 e a Figura 44 mostra o déficit e excedente hídrico para esta 

mesma série histórica. 
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Tabela 8 – Balanço Hídrico Climático do posto de Patos - PB 

Mês 
T  

(ºC) 

P  

(mm) 

ETP  

(mm) 

ARM  

(mm) 

ETR  

(mm) 

DEF  

(mm) 

Jan 28,1 66 173 0 66 107 

Fev 27,3 133 143 0 133 10 

Mar 26,5 207 138 69 138 0 

Abr 27 155 142 81 142 0 

Mai 26,9 60 142 36 105 37 

Jun 25,7 22 113 14 44 70 

Jul 26,1 10 124 5 19 105 

Ago 26,4 3 131 1 6 125 

Set 27,3 4 147 0 5 143 

Out 28,3 6 179 0 6 173 

Nov 28,3 15 176 0 15 161 

Dez 28,4 26 186 0 26 160 

TOTAIS 326 704 1.794 206 704 1.090 

MÉDIAS 27,2 59 150 17 59 91 

Fonte: Embrapa – UFPB, 2016 

 

Figura 44 - Défict e Excedente Hídrico Climático do posto de Patos 

 

Fonte: Embrapa – UFCG, 2016 
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3.1.9. GEOLOGIA 

 

3.1.9.1. 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 
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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). 

 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 45 - Padrões aeromagnéticos do subsolo paraibano e compartimentação tectono-estratigráfica da 

Paraíba - Mapa dos Limite dos Terrenos 

 

Fonte: CPRM, 2002. 

 

3.1.9.2. Geologia Regional - AII 

 

 A Geologia Regional, ou seja, da Área de Influência Indireta – AII (sub bacia 

hidrográfica do Rio Espinharas) do futuro Aterro Sanitário no município de São José do 
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Bonfim/PB caracteriza-se pela ocorrência de rochas proterozóicas da província Borborema, 

conforme a Figura 46. 

 

Figura 46 – Sub Bacia do Rio Espinharas - Área de Influência Indireta – AII 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

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.  

 

NEOPROTEROZÓICO    

 Suíte Transicional shoshonítica alcalina Teixeira/Serra Branca – NP3ƴ3sa  

 Suíte Calcialcalina Conceição – NP3ƴ2C 

 Grupo Seridó – NP3ss 

 Grupo Cachoeirinha - Formação Santana dos Garrotes – NP3st 

 

 

MESOPROTEROZÓICO    

 Complexo Salgueiro – Riacho Gravatá – MP3sg 
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PALEOPROTEROZÓICO   

 Suíte Várzea Alegre – PP2ƴv 

 Complexo Caicó – PP2ƴcai 

ARQUEANO  

 Complexo Granjeiro – A4ƴg 

NEOPROTEROZÓICO   

 Suíte Transicional shoshonítica alcalina Teixeira/Serra Branca – NP3ƴ3sa  

 

São rochas de idade Neoproterozóica formadas por leucogranitos com cores 

acinzentadas clara associada às biotitas hornblenda sienito (570 Ma U-Pb), localizamos na 

estrada BR 110 próximo da sede municipal de Teixeira/PB. Figura 47. 

 

Figura 47 - Rochas da Suíte transicional shoshonítica alcalina Teixeira/Serra Branca – na estrada BR 110 

próxima da cidade de Teixeira – PB. (Coordenadas: 692892 E / 9202194 N) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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 Suíte Calcialcalina Conceição – NP3ƴ2C 

São rochas de idade Neoproterozóica formadas por granitos, quartzo-diorito e tonalitos 

(644 Ma U-Pb), localizamos na estrada carroçável próximo da área do empreendimento. 

Figura 48. 

 

Figura 48 - Suíte Calcialcalina Conceição – granitos, quartzo-dioritos tonalitos. 

(Coordenadas: 691587 E / 9212667 N) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 Grupo Seridó – NP3ss 

Grupo de rochas de idade Neoproterozóica formadas por xistos, quartizitos, mármores 

associados a rochas calssilicáticas, localizamos na BR-230 próximo da cidade de Patos/PB. 

Figura 49. 
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Figura 49 - Grupo Seridó – próximo da cidade de Patos/PB – BR 230. (Coordenadas: 687078 E / 9225782 N) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 Grupo Cachoeirinha - Formação Santana dos Garrotes – NP3st 

Grupo de rochas de idade Neoproterozóica formadas por metarritmitos (metaturbidito), 

metagrauvaca, metavulcânica, máfica a félsica e metapiroclásticas, localizamos na área do 

empreendimento. Figura 50. 



 

 
90 

Figura 50 -  Grupo Cachoeirinha – afloramentos dentro da área do empreendimento.  

(Coordenadas: 690840 E / 9211847 N) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 

MESOPROTEROZÓICO    

 Complexo Salgueiro – Riacho Gravatá – MP3sg 

 

O Complexo Salgueiro são grupo de rochas de idade mesoproterozóica formadas por 

xistos, metavulcânicas máficas e félsicas, composta também metaultramáficas 

metavulcanoclásticas e metatufo (1.055 Ma U – Pb), localizamos afloramentos do Complexo 

Salgueiro na estrada PB – 110, entre Patos e São José do Bonfim. Figura 51. 
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Figura 51 - Complexo Salgueiro – afloramentos na estrada PB – 110, entre Patos e São José do Bonfim. 

(Coordenadas: 687277 E / 9209462 N) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

PALEOPROTEROZÓICO   

 Suíte Várzea Alegre – PP2ƴv 

 

A Suíte Várzea Alegra são rochas paleoproterozóicas formadas predominantemente por 

ortognaisses tonalíticos-granodioríticos e migmatitos (2.098 Ma U-Pb). Os melhores 

afloramentos da Suíte Várzea Alegre foi encontrada na BR–230 próximo da cidade de Patos. 

Figuras 52 e 53. 
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Figura 52 - Suíte Várzea Alegre – afloramentos na estrada BR – 230.  

(Coordenadas: 678304 E / 9231362 N) 

          

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

Figura 53 - Suíte Várzea Alegre – afloramentos na estrada BR – 230.  

(Coordenadas: 678304 E / 9231362 N) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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 Complexo Caicó – PP2ƴcai 

O Complexo Caicó são rochas paleoproterozóicas formadas predominantemente por 

ortognaisses e dioritos a granítico com restos supra crustais (2.300 Ma U-Pb). Os melhores 

afloramentos da Suíte Várzea Alegre foi encontrada na BR 230 próximo do entrocamento da 

BR-230 a cidade de Serra Negra do Norte/PB. Figura 54. 

 

Figura 54 - Grupo Caicó – afloramentos na estrada BR – 230 entrocamento para cidade de Serra Negra do 

Norte – PB. (Coordenadas: 674833 E / 9233506 N) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

ARQUEANO 

 Complexo Granjeiro – A4ƴg 

 

O Complexo Granjeiro são rochas de idade Arqueanas formadas predominantemente por 

ortognaisses. Os melhores afloramentos encontram-se na estrada PB–110 que liga Patos a 

São José do Bonfim/PB. Figura 55. 
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Figura 55 - Complexo Granjeiro – afloramentos na estrada PB – 110 entre Patos e São José do Bonfim/PB. 

(Coordenadas: 689284 E / 9217814 N) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

3.1.9.3. 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: 

 

 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. 
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 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); Agência Nacional de Mineração – ANM e órgão do governo do 

estado da Paraíba.  

 

As instituições federias e estaduais 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 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 São José do Bonfim/PB, a presença de 02 

(duas) formações geológicas, descreveremos a seguir da mais recente para mais antiga em 

idade geológica.  

 

 Suíte Calcialcalina Conceição – NP3ƴ2C 

 Grupo Cachoeirinha - Formação Santana dos Garrotes – NP3st 
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Figura 56 - Geologia da ADA  do Aterro Sanitário de São José do Bonfim – PB  

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 

 Suíte Calcialcalina Conceição – NP3ƴ2C 

São rochas de idade Neoproterozóica formadas por granitos, quartzo-diorito e 

tonalitos (644 Ma U-Pb), localizamos na estrada carroçável próximo da área do 

empreendimento. É a a formação predominante  na área do projeto. Figura 567. 
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Figura 57 - Suíte Calcialcalina Conceição – granitos, quartzo-dioritos tonalitos. 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 Grupo Cachoeirinha - Formação Santana dos Garrotes – NP3st 

Encontramos também na AID e ADA do referido projeto rochas do Grupo Cachoeirinha 

de idade Neoproterozóica formadas por metarritmitos (metaturbidito), metagrauvaca, 

metavulcânica, máfica a félsica e metapiroclásticas, localizamos esses afloramentos dentro 

da área do empreendimento. Figura 58. 

 

Figura 58 - Grupo Cachoeirinha – afloramentos dentro da área do empreendimento 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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É importante salientar que foram realizadas 14 (quatroze) sondagens trincheiras 

para classificação do solo e determinação do nível do lençol freático. Informamos que não foi 

encontrado o nível da água (lençol freático) nas sondagens executadas.  

Encontram-se em seguida todas as informações técnicas e geológicas das 

sondagens. Segue abaixo o Quadro 1 com a localização das trincheiras, fotos e a descrição 

litológica de cada sondagem na área do empreendimento.  

 

Quadro  1 - Coordenadas, profundidade da rocha e tipo de rocha encontrada nas trincheiras 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAGEM COORDENADAS 
ROCHA SÃ 

PROFUNDIDADE 

ROCHA 

ENCONTRADA 

01 690446 9211818 4,0 m Granítica 

02 690471 9211880 3,5 m Granítica 

03 690610 9211790 1,0 m Xisto 

04 690710 9211850 1,0 m Granítica 

05 690835 9211785 1,0 m Xisto 

06 690812 9211826 1,8 m Xisto 

07 690557 9211846 2,0 m Granítica 

08 690459 9211918 4,0 m Granítica 

09 690329 9211951 1,0 m Granítica 

10 690338 9211874 4,0 m Granítica 

11 690333 9211764 1,5 m Xisto 

12 691119 9211829 1,3 m Xisto 

13 691300 9211757 1,5 m Granítica 

14 690979 9211798 1,0 m Granítica 
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DESCRIÇÃO LITOLÓGICA 

 

SONDAGEM  01  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 2,50 Solo Argiloso cor cinza escura 

2,50 – 3,50  
Solo arenoso médio a grosseiro com silte e pedregulhos 

de quartzo, cor cinza  

3,50 – 4,00 Alteração de rocha granítica 

 

Figura 59 - Sondagem 01 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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SONDAGEM  02  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 2,50 Solo Argiloso cor cinza escura 

2,50 – 3,00  
Solo arenoso médio a grosseiro com silte e pedregulhos 

de quartzo, cor cinza  

3,00 – 3,50 Alteração de rocha granítica 

 

 

 

Figura 60 - Sondagem 02 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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SONDAGEM  03  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00  

Solo arenoso médio a grosseiro com silte e pedregulhos 

de quartzo, cor cinza presença de alteração de rocha 

xistosa. 

 

 

 

 

Figura 61 - Sondagem 03 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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SONDAGEM  04  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00  

Solo arenoso médio a grosseiro presença de pedregulhos 

de quartzo, cor cinza presença de alteração de rocha 

granítica. 

 

 

Figura 62 - Sondagem 04 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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SONDAGEM  05  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00  
Solo arenoso médio a grosseiro, cor cinza claro,   

presença de alteração de rocha xistosa. 

 

 

 

Figura 63 - Sondagem 05 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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SONDAGEM  06  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,50  Solo arenoso médio a grosseiro, cor cinza claro 

1,50 – 1,80 Alteração de rocha xistosa  

 

 

 

Figura 64 - Sondagem 06 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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SONDAGEM  07  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,50  
Solo arenoso médio a grosseiro, cor cinza claro com 

pedregulhos de quartzo 

1,50 – 2,00 Alteração de rocha granítica 

 

 

Figura 65 - Sondagem 07 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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SONDAGEM  08  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00 Solo Argiloso cor cinza escura 

1,00 – 3,50  
Solo arenoso médio a grosseiro com silte e pedregulhos 

de quartzo, cor cinza  

3,50 – 4,00 Alteração de rocha granítica 

 

 

 

 

Figura 66 - Sondagem 08 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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SONDAGEM  09  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00  

Solo arenoso médio a grosseiro com silte e pedegulhos 

de quartzo, cor cinza presenças de alteração de rocha 

granítica. 

 

 

Figura 67 - Sondagem 09 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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SONDAGEM  10  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00 Solo Argiloso cor cinza escura 

1,00 – 3,50  
Solo arenoso médio a grosseiro com silte e pedregulhos 

de quartzo, cor cinza  

3,50 – 4,00 Alteração de rocha granítica 

 

 

 

Figura 68 - Sondagem 10 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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SONDAGEM  11  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,20  Solo arenoso médio a grosseiro, cor cinza claro 

1,20 – 1,50 Alteração de rocha xistosa  

 

 

Figura 69 - Sondagem 11 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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SONDAGEM  12  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,30  
Solo arenoso médio a grosseiro, cor cinza claro com  

Alteração de rocha xistosa 

 

 

Figura 70 - Sondagem 12 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 

 

 

 



 

 
111 

 

 

SONDAGEM  13  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,20  Solo arenoso médio a grosseiro, cor cinza claro 

1,20 – 1,50 Alteração de rocha granítica 

 

 

 

Figura 71 - Sondagem 13 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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SONDAGEM  14  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00  

Solo arenoso médio a grosseiro presença de pedregulhos 

de quartzo, cor cinza presença de alteração de rocha 

granítica. 

 

 

Figura 72 - Sondagem 14 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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3.1.10. 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.  

 O relevo do Estado da Paraíba apresenta-se de uma forma geral bastante 

diversificado, constituindo-se por formas de relevo diferentes, onde foram trabalhadas por 

diferentes processos, atuando sob climas distintos e sobre rochas pouco ou muito 

diferenciadas. A topografia assume papel importante, com interferência de forma 

significativa no tocante ao clima, o que de certa forma tem atuado nas ocorrências de 

diversificações climáticas existentes no Estado. 

 A geomorfologia da Paraíba é dividida em dois grupos compreendidos pelos tipos 

climáticos mais significativos do Estado: úmido, sub-úmido e semi-árido. São eles: Setor 

Oriental Úmido e Subúmido e Setor Ocidental Subúmido e Semi-árido, tendo como linha 

divisória a Frente Oriental do Maciço da Borborema. 

Baseado com Brasil (1972) e Atlas Escolar Paraibano (1997), a sub-bacia do rio 

Espinharas encontra-se inserida em sua quase totalidade na Depressão Sertaneja (superfície 

de pediplanação com pequenos inselbergs – domínio de relevo suave ondulado) e nas 

proximidades da Serra de Teixeira encontra-se representada por áreas isoladas no Cristalino 

(Inclui Maciços Residuais e Inselbergs), onde o relevo varia de ondulado até montanhoso 

 

 Superfícies de Aplainamento Sertanejas 

Constituem áreas relativamente baixas (250-300 m) e planas ou com colinas muito suaves, 

desenvolvidas a oeste do Estado, entre a escarpa ocidental do Planalto da Borborema e os 

alinhamentos de serras fronteiriças com os Estados vizinhos. São também chamados de 
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Pediplanos Sertanejos e embora se dividam em compartimentos, formam, no conjunto, 

uma só superfície também conhecida como Depressão Sertaneja  (Paraíba, 1985). 

Esta unidade morfológica constitui uma extensa superfície suavemente ondulada e, em 

determinados locais, ondulada, circundada por elevações periféricas do Planalto da 

Borborema.  Esta superfície limita-se a leste pela Frente Ocidental do Planalto; ao sul pelo 

Maciço de Teixeira, que se prolonga até o extremo oeste do Estado, onde confina com as 

elevações de direção N-S, funcionando como divisor d’águas entre os rios Piranhas e 

Jaguaribe, determinando o limite ocidental da depressão. 

 

 O Planalto Sertanejo – Comporta-se como um degrau intermediário entre a 

Depressão Sertaneja e o Planalto da Borborema. Geomorfologicamente apresenta–se 

intensamente dissecado, resultando em formas convexas e aguçadas, obedecendo a uma 

direção preferencial, conforme a região. É uma área que apresenta grandes dobramentos e 

falhamentos  que se refletem no relevo através de extensos alinhamentos de cristas 

geralmente paralelas entre si, vales encaixados em “V”, com encostas íngremes, capeadas 

por detritos finos e recobertas por matacões; os rios possuem cursos retilíneos, com curvas 

em ângulos anômalos, com inflexões bruscas em vários sentidos, uma vez que estão 

nitidamente associados às grandes linhas estruturais; os cursos de drenagem (encaixados) 

não dispõem de planícies; os relevos são declivosos e a vegetação caatinga caracteriza as 

“serras secas”, submetidas às deficiências hídricas típicas dos climas semi-áridos (Paraíba, 

1984). 

  O Pediplano Sertanejo configura-se como a sucessão de várias áreas deprimidas 

entre as cristas das serras, distribuídos ao longo da bacia hidrográfica do  rio Piranhas. 

 Destaca-se na sub-sub-bacia do rio Espinharas a Depressão de Patos, com altitude 

média de 250 metros acima do nível do mar. Nos arredores de Patos, os agrupamentos de 

inselbergs se destacam na paisagem sertaneja. A região de Patos constitui uma depressão 

semi-árida que bordeja um dos setores mais elevados do Planalto da Borborema. Nesta 

Depressão sobressaem relevos residuais com feições geomorfológicas as mais distintas; às 

vezes são alongadas em forma de cristas quartzíticas dispostas segundo direção SO-NE, 

outras apresentam topos convexados esculpidos em granitos e gnaisses. 
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 Outras Áreas Cristalinas Elevadas (Inclui Maciços e Inselbergues) 

Domínio de relevo ondulado até montanhoso. As serras destacam-se dos inselbergs 

por abrangerem áreas mais amplas do relevo, cuja topografia varia entre o ondulado e o 

montanhoso. Estes maciços atingem elevadas altitudes (superiores a 700 metros), o que 

determina alteração de condições climáticas, visto que se opõem ao deslocamento das 

correntes aéreas, o que lhes confere condições climáticas peculiares, menos secas que as 

áreas circunjacentes.  (Brasil, 1972).  

Os inselbergues correspondem às elevações de constituição granítica e/ou gnaíssica, 

de porte variado, destacando-se isoladas ou não (Brasil, 1972). 

Os maciços residuais são formas individualizadas, separadas por depressões 

tectônicas ou pediplanadas. Estas áreas apresentam altitudes médias entre 500 e 800 

metros, representadas pelas serras paraibanas, que se dispõem numa sucessão de cristas. A 

Serra de Teixeira, considerada como sendo uma zona serrana das mais importantes, tem 

altitude média de 700 metros e nela encontra-se o Pico do Jabre (1.010 metros acima do nível 

do mar).  

A origem do Maciço de Teixeira pode ser atribuída aos efeitos da erosão diferencial, 

observando-se o embasamento de rochas xistosas do pediplano em contraste com a 

composição granítica do maciço. A nascente ou cabeceira da sub-bacia hidrográfica do rio 

Espinharas está na Serra do Teixeira. 

Os inselbergs são morros completamente isolados que se destacam nos baixos 

pediplanos sertanejos; são bem realçados na Depressão de Patos. 

Observa-se que na região de Patos, a ação do trabalho  erosivo é  bem evidenciada, 

onde os relevos residuais são continuamente desgastados e muitas vezes restam apenas 

amontoados de rochas. 

 De acordo com a compartimentação topográfica do município de São José do 

Bonfim, o mesmo está inserido na unidade geoambiental da Depressão Sertaneja, que 

representa a paisagem típica do semi-árido nordestino, caracterizada por uma superfície de 
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pediplanação bastante monótona, relevo predominantemente suave-ondulado, cortada por 

vales estreitos, com vertentes dissecadas. Figuras 73, 74 e 75. 

 

Figura 73 – Mapa Geomorfológico do empreendimento – ADA 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

ADA 
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Figura 74 - Relevo da ADA e AID - relevo predominantemente plano e suave-ondulado, cortada por vales 

estreitos, com vertentes dissecadas. Foto da casa sede do Sítio Chico Luís. 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 

Figura 75 - Relevo da ADA e AID - relevo predominantemente plano e suave-ondulado, cortada por vales 

estreitos, com vertentes dissecadas. Foto da casa sede do Sítio Chico Luís 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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 Observou-se na 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 (CPRM, 2005). Como exemplo na região registramos a 

Serra do Teixeira. Figuras 76 e 77. 

Figura 76 - 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. 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

Figura 77 - Relevo da AII – Elevações residuais – Serra do Teixeira 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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 A Geomorfologia do município de São José do Bonfim apresenta-se 

predominantemente com relevo ondulado à suavemente ondulado na metade norte do 

município e ondulado a fortemente ondulado ao sul onde a declividade é elevada com cotas 

que chegam a 880 metros como na Serra do Teixeira. Figuras 78 e 79. 

 

Figura 78 - 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. 

Vista do Mirante na Serra do Teixeira ao fundo a cidade de Patos – PB  

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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Figura 79 - Relevo da AII – Elevações residuais, na linha do horizonte. Esses relevos isolados testemunham os 

ciclos intensos de erosão que atingiram grande parte do sertão nordestino. Vista do Mirante na Serra do 

Teixeira. 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

3.1.11. PEDOLOGIA - SOLOS 

 

Para dar embasamento à classificação e à distinção dos solos presentes nas áreas de 

influências do empreendimento, foram realizados, primeiramente, trabalhos de bibliografia 

e em seguida campo (sondagens e construção trincheiras).  

Foram realizados sondagens geotécnicas SPT, ensaio de permeabilidade e a 

construção de 14 (quatorze) trincheiras no platô sustentável onde será implantado a base da 

célula de resíduos. Fotos abaixo. 

 O Relatório de sondagens geotécnicas SPT e o ensaio de permeabilidade encontra-

se nos anexos do estudo de impacto ambiental – EIA. 
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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 80 - Execução de Sondagens SPT (ADA) – ASSJB/ PB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020  

 

 Em seguida, já em campo, procedeu-se a análise das 14 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 Litólico Distrófico e Eutrófico, segundo o Mapa da Agencia 

Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA. 
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Figura 81 - Detalhe da Pedologia da região do empreendimento - ADA 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

Figura 82 – Pedológico – Detalhe da região do empreendimento 

 

Fonte: AESA – Governo do Estado da Paraíba 
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Em geral, o município de São José do Bonfim assenta-se sobre solo do tipo LITÓLICO 

DISTRÓFICO e LITÓLICO EUTRÓFICO.  

 

 Esses solos compreende solos pouco desenvolvidos, rasos a mito rasos, possuindo, 

apenas, um horizonte A assente, diretamente, sobre a rocha (R), ou sobre materiais desta 

rocha em grau mais adiantado de intemperização, constituindo um horizonte C, com muitos 

materias primários e blocos de rocha semi-intemperizados, de diversos tamanhos, sobre a 

rocha subjacente, muito pouco intemperizada ou compacta (R). 

 Nestes solos pode-se, constatar, pois, seqüência de horizontes A-C-R ou A-R e, por 

vezes, o início da formação de um horizonte (B) incipiente.Estes solos podem ser eutróficos 

ou distróficos, quase sempre apresentando bastante pedregosidade e rochosidade na 

superfície. 

 O horizonte A apresenta-se, comumente, fraco ou moderado, com pequena 

ocorrência de A chernozêmico e a textura pode ser arenosa, média, siltosa ou argilosa, com 

cascalho ou cascalhenta, ou, mesmo, muito cascalhenta. A espessura varia de 15 a 40 cm, de 

coloração diversa, sendo que os tipos moderado e chernozêmico são, naturalmente, melhor 

estruturados, apresentado estrutura granular e/ou em blocos subangulares, variando de 

forte a fraca, enquanto o A fraco possui estrutura fraca a muito fraca, granular e/ou em blocos 

subangulares ou maciça pouco coesa ou, ainda, em grãos simples. Segue-se ao horizonte A 

a rocha (R) muito pouco intemperizada ou um horizonte C com muitos materiais primários 

sobre a rocha subjacente. 

  Possuem drenagem variando de moderada a acentuada e são, comumente, bastante 

susceptíveis à erosão, em decorrência de sua reduzida espessura.Os de caráter eutrófico 

possuem, no horizonte A ou AC, reação moderadamente ácida a praticamente neutra (pH 

5,4 – 7,2), soma de bases trocáveis (S) entre 2,4 a 27,1 mE, saturação de bases (V) de 63 a 100 

% e com alumínio trocável, por vezes, ausente. Nos distróficos, a reação é fortemente a 

moderadamente ácida (pH 4,4 a 6,2), soma de bases trocáveis (S) de 0,5 a 2,7 mE, saturação 

de bases (V) de 10 a 47 % e alumínio trocável, normalmente, alto. 

  Alguns solos eutróficos derivados de xistos e filitos têm perfís que apresentam reação 

fortemente ácida, valor V em torno de 50 % e alumínio trocável alto. Ocorrem, 

dispersamente, distribuídos em todo o Estado, figurando em todas as zonas fisiográficas. 
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  O material originário, em grande parte, corresponde ao saprolito de gnaisses, 

migmatitos e de granitos, ocorrendo, também, solos derivados de quartzito, arenito, filito e 

xisto, bem como áreas menores, onde são derivados de siltito, argilito, calrário, filonito, 

folhelho, ardósia e diorito, pertencentes a diversos períodos geológicos. 

 O relevo varia desde plano a montanhoso e o clima, também abrangendo diversos 

tipos, está mais fortemente associado aos tipos BSw’h’ e Aw,’ de Köppen e aos biotipos 4aTh 

e 4bTh, de Gaussen, com precipitações pluviométricas médias anuais de pouco menos de 

500mm, até cerca de 1.300 mm, sendo mais freqüentes entre 500 e 850 mm, relacionados às 

formações de caatinga hiper e hipoxerófila. 

  São solos de baixo potencial para uso agrícola, apresentando, porém, problemas 

relacionados com suas condições físicas, fortemente associados ao conteúdo de argila 2:1. 

  Estas condicionam um comportamento extremo a estes solos, em relação aos 

períodos de chuva e de seca: quando na estiagem, ressecam-se e fendilham-se, tornando-se 

extremamente duros, enquanto que, quando úmidos, tornam-se encharcados, muito 

plásticos e muito pegajosos, dificultando o manejo e uso de máquinas agrícolas. 

 Acrescente-se a elevada susceptibilidade á erosão, principalmente, nas áreas de 

relevo mais movimentado, limitação por falta d’água e risco de salinização. 

Figura 83 – Hipsométrico da Área Diretamente Afetada - ADA 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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É importante salientar que foram realizadas 14 (quatroze) sondagens trincheiras 

para classificação do solo e determinação do nível do lençol freático. Informamos que não foi 

encontrado o nível da água (lençol freático) nas sondagens executadas.  

Encontram-se em seguida todas as informações técnicas e geológicas das 

sondagens. Segue abaixo o Quadro 2 com a localização das trincheiras, fotos e a descrição 

litológica de cada sondagem na área do empreendimento.  

 

Quadro  2 – Coordenadas, profundidade da rocha e tipo de rocha encontrada nas trincheiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAGEM 

 

COORDENADAS 

 

ROCHA SÃ 

PROFUNDIDADE 

 

ROCHA 

ENCONTRADA 

01 690446 9211818 4,0 m Granítica 

02 690471 9211880 3,5 m Granítica 

03 690610 9211790 1,0 m Xisto 

04 690710 9211850 1,0 m Granítica 

05 690835 9211785 1,0 m Xisto 

06 690812 9211826 1,8 m Xisto 

07 690557 9211846 2,0 m Granítica 

08 690459 9211918 4,0 m Granítica 

09 690329 9211951 1,0 m Granítica 

10 690338 9211874 4,0 m Granítica 

11 690333 9211764 1,5 m Xisto 

12 691119 9211829 1,3 m Xisto 

13 691300 9211757 1,5 m Granítica 

14 690979 9211798 1,0 m Granítica 



 

 
126 

DESCRIÇÃO LITOLÓGICA 

 

SONDAGEM  01  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 2,50 Solo Argiloso cor cinza escura 

2,50 – 3,50  
Solo arenoso médio a grosseiro com silte e pedregulhos 

de quartzo, cor cinza  

3,50 – 4,00 Alteração de rocha granítica 

 

 

Figura 84 - Sondagem 01 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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SONDAGEM  02  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 2,50 Solo Argiloso cor cinza escura 

2,50 – 3,00  
Solo arenoso médio a grosseiro com silte e pedregulhos 

de quartzo, cor cinza  

3,00 – 3,50 Alteração de rocha granítica 

 

Figura 85 - Sondagem 02 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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SONDAGEM  03  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00  

Solo arenoso médio a grosseiro com silte e pedregulhos 

de quartzo, cor cinza presença de alteração de rocha 

xistosa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 - Sondagem 04 
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Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

SONDAGEM  05  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00  
Solo arenoso médio a grosseiro, cor cinza claro,   

presença de alteração de rocha xistosa. 

 

 

 

 

Figura 87 - Sondagem 05 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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SONDAGEM  06  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,50  Solo arenoso médio a grosseiro, cor cinza claro 

1,50 – 1,80 Alteração de rocha xistosa  

 

 

 

 

Figura 88 - Sondagem 06 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 



 

 
131 

 

 

 

SONDAGEM  07  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,50  
Solo arenoso médio a grosseiro, cor cinza claro com 

pedregulhos de quartzo 

1,50 – 2,00 Alteração de rocha granítica 

 

 

 

Figura 89 - Sodagem 07 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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SONDAGEM  08  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00 Solo Argiloso cor cinza escura 

1,00 – 3,50  
Solo arenoso médio a grosseiro com silte e pedregulhos 

de quartzo, cor cinza  

3,50 – 4,00 Alteração de rocha granítica 

 

 

 

 

Figura 90 - Sondagem 08 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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SONDAGEM  09  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00  

Solo arenoso médio a grosseiro com silte e pedegulhos 

de quartzo, cor cinza presenças de alteração de rocha 

granítica. 

 

 

 

 

Figura 91 - Sondagem 09 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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SONDAGEM  10  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00 Solo Argiloso cor cinza escura 

1,00 – 3,50  
Solo arenoso médio a grosseiro com silte e pedregulhos 

de quartzo, cor cinza  

3,50 – 4,00 Alteração de rocha granítica 

 

 

 

 

 

Figura 92 - Sondagem 10 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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SONDAGEM  11  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,20  Solo arenoso médio a grosseiro, cor cinza claro 

1,20 – 1,50 Alteração de rocha xistosa  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93 -  Sondagem 11 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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SONDAGEM  12  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,30  
Solo arenoso médio a grosseiro, cor cinza claro com  

Alteração de rocha xistosa 

 

 

 

 

Figura 94 -  Sondagem 12 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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SONDAGEM  13  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,20  Solo arenoso médio a grosseiro, cor cinza claro 

1,20 – 1,50 Alteração de rocha granítica 

 

 

 

 

Figura 95 -  Sondagem 13 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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SONDAGEM  14  

Largura metros Descrição Litológica 

0,00 – 1,00  

Solo arenoso médio a grosseiro presença de pedregulhos 

de quartzo, cor cinza presença de alteração de rocha 

granítica. 

 

 

 

Figura 96 -  Sondagem 14 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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3.1.12. 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). 

 

3.1.12.1. ÁGUAS SUPERFICIAIS  

 

A Área de Influência Indireta – AII do empreendimento está inserida, na sub-

bacia hidrográfica do Rio Espinharas.  

A sub-bacia do rio Espinharas nasce a oeste da Serra da Borborema em altitudes 

aproximadas de 800 metros, nos municípios de Salgadinho, Taperoá, e Teixeira e possui 

afluentes importantes, na Paraíba, tais como: os riachos Mãe D’água e Parati. Limita-se a 

Leste com a sub-bacia do rio Seridó e do Taperoá, ao Sul com o Estado de Pernambuco, a 

Oeste com a Bacia do Médio Piranhas e Piancó e ao Norte com o vizinho Estado do Rio 

Grande do Norte.  

Está situada na Microrregião Homogênea Depressão do Alto Piranhas (MRH 42), 

entre as coordenadas 6o40’48” e 7o21’36”, de Latitude Sul, e entre as coordenadas 36o43’48” 

e 37033’00” de Longitude Oeste. Abrange uma área de aproximadamente 2.954,14 km2 no 

Estado da Paraíba e um perímetro de 374,7 km.  

Os municípios que possuem suas sedes inseridas na sub-bacia do rio Espinharas são 

os seguintes: Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Mãe d’Água, Maturéia, Passagem, Patos, 

Quixaba, Salgadinho, Santa Terezinha, São José do Espinharas, São José do Bonfim e 

Teixeira, totalizando uma área de 2.596,1 km2, ou seja, 87,8 % da área total da sub-bacia. 

Parcialmente, encontram-se inseridos os municípios de Taperoá, Desterro, Cacimbas, 

Imaculada, Malta, Vista Serrana, São Mamede e Junco do Seridó, perfazendo uma área total 

de 358 km2, ou seja, 12,2 % da área total da bacia (Tabela 9). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia
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Tabela 9 – Áreas dos municípios que compõem a sub-bacia do Rio Espinharas 

 

Municípios  
Área Total Área Inserida  Percentual 

(km2) (km2) (%) 

com as sedes na sub-bacia 

Areia de Baraúna 86,8 70,4 81,1 

Cacimba Areia 206,4 156,9 76,0 

Mãe d'água 242,6 239,5 98,7 

Matureia 90,3 82,6 91,5 

Passagem 155,2 134,3 86,5 

Patos 508,0 490,2 96,5 

Quixaba 114,8 104,4 90,9 

Salgadinho 180,0 175,5 97,5 

Santa Terezinha 304,4 173,4 57,0 

São José de Espinharas 735,9 702,8 95,5 

São José do Bonfim 122,0 122,0 100,0 

Teixeira 190,1 144,3 75,9 

Sub-total  2.596,1  

com as sedes fora da sub-bacia 

Taperoá 706,0 71,6 10,1 

Desterro 247,0 41,3 16,7 

Cacimbas 69,4 28,7 41,3 

Imaculada 229,7 98,7 43,0 

Malta 165,0 30,1 18,2 

Vista Serrana 62,8 39,1 62,3 

São Mamede 609,6 44,6 7,3 

Junco do Seridó 160,0 4,0 2,5 

Sub-total  358,0  

Total  2.954,1  

 



 

 
141 

 

A sub-bacia em estudo tem como principais açudes o Capoeira (53.450.000 m3), 

Farinha (25.738.500 m3) e o Jatobá I (17.516.000 m3). 

A sub-bacia do Rio Espinharas apresenta relevo relativamente acidentado, em cotas 

variando entre 700 e 250 m. Situa-se quase que totalmente no domínio cristalino, com 

algumas áreas de sedimentos terciários. De acordo com a classificação de Köppen, o clima 

predominante na região das nascentes do rio Espinharas é do tipo semi-árido quente, 

classificado como Bsh. A semi-aridez do clima caracteriza a paisagem. Esse clima, quente e 

seco, com chuvas de verão, alcança os índices mais baixos de precipitação do Estado, com 

média anual de 500 mm.  

A temperatura média anual predominante na sub-bacia é de 26 ºC, com média das 

mínimas inferior a 20 ºC. Os meses mais quentes registrados vão de novembro a fevereiro e 

os mais frios, de julho a agosto. A umidade relativa do ar, de acordo com a época do ano, 

varia entre 55 e 75 %,. Apresenta índice de insolação médio de 9,2 horas diárias (entre agosto 

e novembro) e velocidade média anual do vento em torno de 1,9 m/s. A evaporação mensal 

observada no posto de Patos, na região central da sub-bacia, varia entre 146,6 a 247,0 mm, 

nos meses de verão.  

A vegetação natural predominante na sub-bacia é a caatinga, alcançando seus 

aspectos hipoxerófila, naquelas áreas de clima semi-árido e hiperxerófila, do tipo arbórea-

arbustiva em alguns trechos, aberta, e em algumas situações, densa. 

A geomorfologia da sub-bacia encontra-se bastante caracterizada por suas terras se 

conformarem no Pediplano Sertanejo e Superfície da Borborema, representada pela escarpa 

oriental, serras e inselbergs. Observam-se altitudes maiores que 600 m, relevo forte 

ondulado e montanhoso, com vales próximos às encostas cujas profundidades variam de 100 

a 200 m. Os maciços residuais são formas individualizadas, separadas por depressões 

tectônicas ou pediplanadas. Destaca-se a Serra de Teixeira, com altitude média de 700 m e 

nela encontra-se o Pico do Jabre (1.010 m acima do nível do mar). Outra área de destaque na 

sub-bacia do rio Espinhara é a Depressão de Patos, com altitude média de 250 m acima do 

nível do mar. 
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Na sub-bacia do rio Espinharas são encontrados vários tipos de solos, com 

predominância dos Bruno não Cálcico e Bruno não Cálcico vértico, Regossolos, Solos 

Litólicos Eutróficos, Cambissolos, seguidos dos Latossolos, Podzólico Vermelho Amarelo 

Eutróficos, Solonetz Solodizado, Solos Aluviais Eutróficos, entre outros, também mapeados 

em menores áreas.  

A base econômica registrada na sub-bacia em estudo concentra-se principalmente 

nas atividades voltadas para o setor agropecuário. O setor industrial mostra-se pouco 

desenvolvido, destacando-se apenas as indústrias de produtos alimentícios, calçados e 

construção civil, concentrado principalmente no município de Patos. 

A agricultura caracteriza-se por uma atividade exercida de forma ainda bastante 

rudimentar, destacando-se a produção do sisal, mandioca, feijão, milho, batata-doce e 

algodão arbóreo.  

A pecuária praticada na região da sub-bacia do rio Espinharas é predominantemente 

sob o regime extensivo, com pequenas práticas do regime semi-extensivo (para a produção 

de leite), destacando-se os rebanhos bovino, caprino, ovino e suíno. Com as últimas 

estiagens verificadas na área, a pecuária teve uma drástica redução nos seus rebanhos. 

A Figura 97 mostra os limites, a localização e municípios que integram a sub-bacia do 

rio Espinharas e aqueles que embora tendo parte de sua área nela situada, não foram 

incluídos no universo desse estudo, pelas razões  já descritas. 
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Figura 97 - Localização dos municípios da sub-bacia do rio Espinharas 

 

Fonte: AESA, 2020. 

 

Analisando os corpos hídricos da Área de Influência Direta – AID e ADA (Bacia 

Hidrográfica do riacho Antonica -  Sítio Chico Luís), observou-se na Figura 98 somente uma 

rede de drenagem visível, por imagem de satélite, onde se observam pequenos barreiros que 

são os responsáveis pela manutenção hídrica nos períodos de estiagem das atividades 

agropecuárias praticadas na área, assim como pelo abastecimento secundário da população 

local. Os mesmos deverão ser monitorados todos os parâmetros tanto do ponto de vista 

físico-químico como microbacteriológicos. A Figura 99 mostra o panorama aquífero na área 

de implantação do ASSJB. 

 

 

 

 

 

AII – Bacia Hidrográfica da Sub 
Bacia do Rio Espinharas 
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Figura 98 - Bacia Hidrográfica do Riacho Efêmero Antonica -  Sítio Chico Luís  - AID 

 

Fonte: AESA, 2020. 

 

Figura 99 - Aquídefos na área de implantação do ASSJB 

 

Fonte: AESA, 2020. 

AID   
Bacia Hidrográfica do Riacho 

Efêmero Antonica - Sítio 
Chico Luís 
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Em outubro de 2020 dentro da Área Diretamente Afetada – ADA observou-se 

inicialmente, a presença de 02 (dois) pequenos barreiros insignificantes. 

Na Área Diretamente Afetada – ADA, ou seja, na área do empreendimento NÃO 

possui nenhum recurso hídrico superficial de importância, apenas pequenas drenagens 

insignificantes superficiais, afluente do riacho efêmero Antonica do Sítio Chico Luís, 

intermitentes, que secam após qualquer chuva, durante o período chuvoso. Figura 100. 

Os principais recursos hídricos superficiais na Área de Influência Direta – AID são: o 

riacho efêmero Antonica do Sítio Chico Luís, o mesmo é afluente do rio Espinharas e 

pequenos barreiros ao longo das drenagens, que servem principalmente o uso agropecuário. 

Foram coletadas águas dos barreiros na ADA e AID e do Açude Jatobá na AII, em 

outubro de 2020, entregues no Laboratório da SUDEMA, para análises físico química e 

microbacteriológicas. Os resultados das análises encontram-se nos anexos. 

 

Figura 100 – Pequenos barreiros para o consumo animal. AID e ADA – Aterro Sanitário São José do Bonfim. 

(Coordenadas: 690800 E / 9211900 N) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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Figura 101 – Coleta de água para análises. AID e ADA – Aterro Sanitário São José do Bonfim. (Coordenadas: 

690800 E / 9211900 N) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

3.1.12.2.  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 
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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 – São José do Bonfim – PB  

A região do município de São José do Bonfim, 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 Paleo proterozóico, Mesoproterozóico e 

Neoproterozóico, composta geralmente por granitos, gnaisses, migmatitos, calcissilicáticas 

e xistos. (AESA, 2003). A Figura 102. 
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Figura 102 - Mapa geológico do município de São José do Bonfim 

 

 

Fonte: AESA, 2003. 
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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). 

O levantamento realizado no município registrou a existência de 73 pontos d’ água, 

sendo 05 poços amazonas, 20 poços escavados e 48 poços tubulares, conforme mostra a 

Figura 103. 

Figura 103 – Tipos de pontos d’ água cadastrados no município 

 

Fonte: CPRM, 2005 

 

 

Em relação ao uso da água, 37 % dos pontos cadastrados são destinados ao uso 

doméstico primário (água de consumo humano para beber); 19 % são utilizados para o uso 

doméstico secundário ( água de consumo humano para uso geral); 19 % para agricultura; e 

25 % para dessedentação animal, conforme mostra a Figura 104.  
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Figura 104 - Finalidade do abastecimento dos poços em São José do Bonfim 

 

Fonte: CPRM, 2005 

 

Na área da ADA do empreendimento foi identificado 01 (um) poço tubular 

profundo e poço amazonas (cacimbão), em que seus principais usos eram dessedentação 

animal e uso doméstico para atividades secundárias. 

Foram coletadas águas dos 02 poços e enviadas ao laboratório da SUDEMA, os 

resultados das análises encontram-se em anexo. Fotos 105 e Fotos 106. 
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Figura 105 - Poço Tubular Profundo – ADA 

(Coordenadas: 690746 E / 9211851 N) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

Figura 106- Poço Amazonas (cacimbão)  

(Coordenadas: 690405 E / 9211940 N) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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Ensaios físico-químico e micro-bacteriológico: 

 

 

Conforme as análises físico-químicas e microbacteriológicas realizadas pela SUDEMA 

e analisadas pelos técnicos da SUDEMA, observa-se que alguns parâmetros estão em NÃO 

CONFORMIDADE com os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005. 
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O resultado da análise laboratorial das amostras coletadas revelam que os 

parâmetros de cor, turbidez e sólidos dissolvidos foram classificados como NÃO 

CONFORME em relação à Portaria nº 05/2017 do Ministério da Saúde, anexo 01, que trata da 

potabilidade da água para demais usos ou monitoramento da qualidade. 

3.1.13. FRAGILIDADE AMBIENTAL DO ASSJB 
 

Em geral o conhecimento geomorfológico acerca do comportamento das diferentes 

formas de relevo frente aos processos e dinâmicas ambientais e aos usos e ocupações de solo 

(da terra) contribui para um melhor planejamento e para um melhor ordenamento do 

território de um município. O uso de técnicas e softwares de geoprocessamento, aliado com 

esse conhecimento, tem permitido a elaboração de documentos cartográficos que servem 

de auxílio e mais ainda, de ferramenta para direcionar usos de acordo com as potencialidades 

e fragilidades ambientais (do relevo). 

Neste estudo ambiental, utilizou-se a metodologia de Ross (1994) em que se aponta 

áreas de fragilidade ambiental muito fraca a muito forte indicando valores de 1 a 5 para cada 

categoria dentro das variáveis, que, nesse caso, foram declividade, uso da terra e da 

cobertura vegetal e tipos de solos. 

Sendo assim, diante do cenário posto, a ciência geográfica, mediante usos específicos 

de técnicas e tecnologias, tem muito a contribuir no processo de escolha de áreas para 

implementação de um aterro sanitário, desde o levantamento de impactos socioeconômicos 

positivos e negativos, até avaliações de aptidão geotécnicas específicas. Nunes (2002) 

destaca, entre os aspectos geotécnicos, os conhecimentos geomorfológicos, geológicos 

(morfoestruturais e hidrogeológicos), pedológicos e climáticos.  

 

Elaboração do mapa de fragilidade ambiental  

  

O mapa de fragilidade ambiental do aterro sanitário de São José do Bonfim – CTR da 

RM de Patos-PB foi elaborado em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), 

sendo o resultado da combinação e cruzamento dos cinco mapas temáticos: mapa de 

declividades, mapa de uso e ocupação do solo, mapa de susceptibilidade a erosão, mapa 
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de hispsometria e mapa de solo e cobertura vegetal.  Este estudo foi ainda embasado nas 

considerações e analises dos mapas Geomorfológico, geologia, pedologia e hidrologia. 

Todos os mapas foram realizados no software ArcGIS®, utilizando-se como recorte 

de estudo o limite político administrativo do município na escala 1:250.000 disponível no 

website do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e datum SIRGAS2000 

(Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas). Os Mapas considerando a área do 

empreendimento tiveram suas escalas variando de 1.25:000 a 1:50.000, conforme 

orientação do TR da SUDEMA. 

O mapa de declividades foi feito a partir do modelo digital de elevação (MDE) gerado 

pelo radar interferométrico do projeto TOPODATA com resolução espacial de 30 metros. Os 

valores das classes seguem a metodologia de Ross (1994) descrito anteriormente.   

No mapa dos tipos de solos foi utilizado vetor digital em formato shapefile (shp) com 

informações sobre os tipos de solos em escala 1:250.000, disponibilizado pela AESA.   

Para gerar o mapa, realizou-se o processamento em ambiente SIG, onde as cores 

puderam ser diferenciadas conforme os diferentes tipos de solos e, em seguida, adicionar o 

vetor referente a área do município.   

O mapa de uso da terra e cobertura vegetal foi elaborado utilizando-se dados 

matriciais com imagens ETM do satélite Landsat 8, disponibilizado no site do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) com resolução espacial de 30 metros e reamostrado 

para 15 metros, composição colorida RGB, bandas 654 das cenas específicas e do período de 

estiagem do ano de 2015.  

A elaboração teve as seguintes etapas: realização de um mosaico com as cenas 

citadas em ambiente SIG e em composição colorida (RGB) produzida com as bandas 

especificas da região do estudo; a imagem foi reprojetada para o sistema de coordenadas 

planas UTM (Universal Transversa de Mercator), zona 24 M e datum SIRGAS2000; 

procedeu-se a classificação supervisionada da imagem usando uma legenda com as 

diferentes classes identificadas; por fim, a validação do resultado da classificação foi 

realizada com 3 pontos de controle de campo com amostras para classes de uso do terra. Os 

pontos referentes a água, cultura temporária, pastagem e área urbana foram obtidos com o 

auxílio do Google Earth®, enquanto que os pontos referentes aos estratos das formações 
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vegetais foram obtidos por trabalhos de campo, com registro de imagens fotográficas e das 

coordenadas geográficas do local.   

Em relação ao mapa de fragilidade, a princípio, foi feita a conversão do mapa dos 

tipos dos solos para a representação geométrica matricial (raster) por meio da ferramenta 

“Feature to Raster” para viabilizar as correlações no ArcGIS®.  

Em seguida, com o uso da função “Reclassify”, foram atribuídos valores de 1 a 5 para 

as classes dos mapas temáticos, de acordo com o nível de fragilidade que cada um 

representa. Posteriormente, os mapas e seus pesos foram combinados por intermédio da 

opção “Raster Calculator”.  

Por fim, com a finalidade de refinar a espacialização das classes de fragilidade, 

utilizou-se a ferramenta “Majority Filter”.  

Tendo em vista o exposto, o presente estudo tem como objetivo, através da 

elaboração do mapa de fragilidade ambiental da área do empreendimento, aplicando a 

metodologia de Ross (1990; 1994), mostrar a fragilidade ambiental do ponto de vista 

geomorfológico, à instalação de um aterro sanitário, de modo a contribuir para um 

direcionamento de futuras análises e pesquisas mais aprofundadas e multidisciplinares de 

um local específico.   

Através destas considerações e do cruzamento de cada um dos mapas, se gerou o mapa de 

fragilidade ambiental da área do empreendimento, conforme a Figura 107. 
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Figura 107 - Mapa de Fragilidade Ambiental 

 

Fonte : ECOSAM, 2020 

 

Observando-se o mapa de fragilidade ambiental podemos caracterizar a área de intervenção 

do empreendimento como uma área de baixa fragilidade ambiental.   

O mapa da Figura 108, nos mostra por mais detalhes a classificação da fragilidade ambiental 

da área conforme a Classificação de Ross, 1994, onde está em detalhes área de intervenção 

do empreendimento. 
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Figura 108 - Mapa de Fragilidade Ambiental da área do empreendimento 

 

Fonte : ECOSAM, 2020 

 

Neste sentido, observa-se que a área do empreendimento se classifica como de baixa 

fragilidade ambiental, pois apresenta um percentual 11,5% para muito baixa, de 51,90% 

como de baixa fragilidade e de 36,60% como de média fragilidade, o que se consolida pelos 

estudos realizados anteriormente. 

 

3.1.14. 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 
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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 dois 

na ADA e dois na AID do empreendimento e uma na AII. Estas medições foram realizadas no 

dia 20/10/2020 no período diurno e noturno. A Figura 109 mostra estes pontos de medição. 

 

Figura 109 - Área de medições do estudo 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 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. 



 

 
159 

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.  

3.1.14.1. 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, 2019, 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 

10.  

 

Tabela 10 - NCA por tipologia de área constante na NBR 10.151:2019, 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, 2019. 
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 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.  

 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 35 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 480 

segundos (8 minutos) de níveis de pressão sonora ponderados em “A” no circuito de resposta 

rápido (fast).  

 Tendo em vista que a norma NBR 10.151 (2019) 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 
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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;  

 

 

Figura 110 - 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 
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 Para o diagnóstico ambiental de ruídos e vibrações, foram adotados 5 (cinco) pontos 

de medição sendo 02 (dois) na ADA (Área Diretamente Afetada), 02 (dois) na AID (Área de 

Influência Direta) e mais 01 (um) na AII (Área de Influência Indireta), de maneira mais 

específica, nas proximidades de propriedades particulares, sendo dois dos pontos inserido 

no interior da área prevista para instalação do CTR, 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 11 apresenta as coordenadas dos pontos de medição, cuja localização em 

relação à AID do projeto pode ser visualizada através da Figura 108 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 111 a 1 mostram estes pontos de medições, sendo dois pontos na ADA, dois pontos 

na AID e um na AII. 
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Figura 111 - Ponto de medição na ADA – Área Diretamente Afetada (Ponto 01) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

Figura 112 - Ponto de medição na ADA – Área de Reserva Legal (Ponto 02) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 113 - Ponto de medição na AID – (Ponto 03) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 114 - Ponto de medição na AID – (Ponto 03) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 115 - Ponto de medição na AID - (Ponto 04) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 116 - Ponto de medição na AII  – PB 262 - (Ponto 04) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 117 - Ponto de medição na AII – (Ponto 04) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

Figura 118 - Ponto de medição na AII – (Ponto 04) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 119 - Ponto de medição na ADA (Noturno)  

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

Figura 120 - Ponto de medição na AII (Noturno) 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Tabela 11 - 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 

10.151:2019) E (m) S (m) 

P01 0690914.70113077 9211758.857415 
Zona Rural - 

ADA 

Área de sítios e 

fazendas 

P02 0691449.4234304 9211719.3709211 
Zona Rural – 

ADA 

Área de sítios e 

fazendas 

P03 0688391.26027651 9212732.5942458 Zona Rural - AID 
Área de sítios e 

fazendas 

P04 0687596.75990811 9212644.5858729 Zona Rural - AID 
Área de sítios e 

fazendas 

P05 0686975.44779897 9208161.2501783 
Zona Urbana - 

AII 

Área mista, 

com vocação 

comercial e 

administrativa 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 121 - Mapa de ruídos - localização dos pontos de coleta 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

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:  

 

 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.  
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3.1.14.2. 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 tipologia de área para cada ponto.  As Tabelas de 13 a 22 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 122 e 123, por ponto de aferição. 

 

 

 

Figura 122 - Resumo das aferições diurnas, média por ponto. 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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Figura 123 - Resumos das aferições noturnas, média por ponto. 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

Tabela 12 - Medições realizadas no Ponto 01 (ADA), período diurno. 

TESTE DE RUÍDO 

ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

  
      

  

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 16:10 
    

  

DATA DA AFERIÇÃO: 20/10/2020 
   

  

PONTO 01: ADA 
    

  

  
      

  

  
      

  

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li 08 

34,7 34,9 34,4 34,7 34,6 34,8 35,3 35,2 

Li 09 Li 10 Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 

35,3 34,6 34,8 34,4 33,2 34,1 34,3 34,2 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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Tabela 13 - Medições realizadas no Ponto 01 (ADA), período noturno. 

TESTE DE RUÍDO 

ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

  
      

  

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 22:02 
    

  

DATA DA AFERIÇÃO: 20/10/2020 
   

  

PONTO 01: ADA 
    

  

  
      

  

  
      

  

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li 08 

46,2 46,9 45,4 47,7 45,0 44,1 47,0 48,9 

Li 09 Li 10 Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 

47,7 44,7 46,4 46,1 45,5 45,9 46,3 45,9 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 

 

Tabela 14 - Medições realizadas no Ponto 02 (ADA), período diurno. 

TESTE DE RUÍDO 

ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

        
HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 16:20 

     
DATA DA AFERIÇÃO: 20/10/2020 

    
PONTO 02: ADA 

     

        

        
Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li 08 

52,2 49,9 49,5 49,2 51,3 50,6 53,3 51,8 

Li 09 Li 10 Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 

49,3 50,9 38,6 36,4 37,1 36,9 38,6 38,4 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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Tabela 15 - Medições realizadas no Ponto 02 (ADA), período noturno. 

TESTE DE RUÍDO 

ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

  
      

  

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 22:10 
    

  

DATA DA AFERIÇÃO: 20/10/2020 
   

  

PONTO 02: ADA 
    

  

  
      

  

  
      

  

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li 08 

45,4 36,5 35,3 35,5 36,5 39,2 35,7 36,9 

Li 09 Li 10 Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 

35,3 35,6 36,3 44,0 36,9 35,5 35,7 35,9 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 

 

Tabela 16 - Medições realizadas no Ponto 03 (AID), período diurno. 

TESTE DE RUÍDO 

ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

  
      

  

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 16:59 
    

  

DATA DA AFERIÇÃO: 20/10/2020 
   

  

PONTO 03: P.A Tubarão (AID) 
    

  

  
      

  

  
      

  

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li 08 

51,3 49,3 37,2 37,4 38,1 38,4 45,0 38,6 

Li 09 Li 10 Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 

43,6 38,9 37,7 38,9 37,8 46,0 38,9 38,8 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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Tabela 17 - Medições realizadas no Ponto 03 (AID), período noturno. 

TESTE DE RUÍDO 

ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

  
      

  

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 23:00 
    

  

DATA DA AFERIÇÃO: 20/10/2020 
   

  

PONTO 03: P.A Tubarão (AID) 
    

  

  
      

  

  
      

  

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li 08 

37,1 37,4 37,1 37,4 44,8 43,3 39,4 48,2 

Li 09 Li 10 Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 

50,3 60,3 50,8 49,5 46,5 46,2 55,2 46,9 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 

 

 

Tabela 18 - Medições realizadas no Ponto 04 (AID), período diurno. 

TESTE DE RUÍDO 

ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

  
      

  

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 17:12 
    

  

DATA DA AFERIÇÃO: 20/10/2020 
   

  

PONTO 04: Pista PB (AID) 
    

  

  
      

  

  
      

  

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li 08 

64,9 54,8 49,9 50,3 75,2 76,3 90,2 85,3 

Li 09 Li 10 Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 

54,5 55,8 59,4 74,3 74,5 84,7 84,8 84,1 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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Tabela 19 - Medições realizadas no Ponto 04 (AID), período noturno. 

TESTE DE RUÍDO 

ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

  
      

  

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 23:10 
    

  

DATA DA AFERIÇÃO: 20/10/2020 
   

  

PONTO 04: Pista PB (AID) 
    

  

  
      

  

  
      

  

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li 08 

59,0 63,2 51,1 38,9 37,6 44,4 55,8 63,2 

Li 09 Li 10 Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 

50,5 58,3 46,1 47,8 45,1 38,3 53,2 51,1 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 

 

 

 

Tabela 20 - Medições realizadas no Ponto 05 (AII), período diurno. 

TESTE DE RUÍDO 

ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

  
      

  

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 17:26 
    

  

DATA DA AFERIÇÃO: 20/10/2020 
   

  

PONTO 05: São José do Bonfim (AII) 
   

  

  
      

  

  
      

  

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li 08 

56,0 56,1 67,0 62,8 52,0 54,5 61,7 47,7 

Li 09 Li 10 Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 

52,8 54,3 59,0 58,3 53,0 78,2 76,0 75,8 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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Tabela 21 - Medições realizadas no Ponto 05 (AII), período noturno. 

TESTE DE RUÍDO 

ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

  
      

  

HORÁRIO DA AFERIÇÃO: 23:26 
    

  

DATA DA AFERIÇÃO: 20/10/2020 
   

  

PONTO 05: São José do Bonfim (AII) 
   

  

  
      

  

  
      

  

Li 01 Li 02 Li 03 Li 04 Li 05 Li 06 Li 07 Li 08 

58,2 63,0 60,9 56,2 62,9 67,5 68,2 78,2 

Li 09 Li 10 Li 11 Li 12 Li 13 Li 14 Li 15 Li 16 

79,2 83,5 81,2 75,1 62,8 56,0 56,2 56,1 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

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%. 

 

 De acordo com os resultados apresentados, todos os pontos registraram níveis de 

ruído superiores aos padrões existentes para a tipologia de área definida. As principais fontes 
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de ruídos observadas variaram de acordo com o uso do solo e entorno de cada ponto. No 

caso do Ponto 03, inserido junto ao Assentemento Tubarão e com proximidade de rodovia, 

os principais ruídos destacados estiveram relacionados às atividades na residência e ao 

tráfego veicular na rodovia (PB - 262). De forma semelhante, o Ponto 04, que fica situado 

junto da rodovia (BR - 110), 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 Aterro Sanitário 

de São José do Bonfim – ASSJB, 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 10.151:2019, 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 10.151:2019, 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. Neste sentido já se encontra hoje gerando impactos ao 

ambiente. 

 A Figura 124 mostra o certificado de calibração do decibelímetro. 
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Figura 124 – Certificado de calibração AKROM KR853 

Fonte: AKROM, 2020. 

 



 

 
181 

3.1.15. QUALIDADE DO AR DA ADA, AID E AII DO EMPREENDIMENTO 

 

3.1.15.1. 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.   
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3.1.15.2. 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. 

 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 São José do Bonfim, 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;   
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 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 São José do Bonfim, 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 CTR São José do Bonfim 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 125: 
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Figura 125 - 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.  
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Figura 126 - Cabeçote em dreno de gás, com coleta do biogás do maciço de resíduos 

 

Fonte: Aterro Sanitário Bandeirantes, SP, 2004 

 

Figura 127 - 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. 
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Figura 128 – Unidade de tratamento de biogás 

 

Fonte: CDR Pedreira, 2016 

 

 Assim, para o CTR São José do Bonfim a ser operado pela VIA LIMP, 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 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).  
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 O Estudo de Dispersão Atmosférica a ser realizado para o Aterro Sanitário de São José 

do Bonfim 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 
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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.  

 

3.1.16. CONCLUSÃO DO ESTUDO DO MEIO FÍSICO 

 

 Ao término dos estudos do Meio Fisico, não foram encontradas nenhum 

impedimento técnico para a implantação do empreendimento, atendendo 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 são sempre na direção sudeste a noroeste o que nao afeta 

as comunidades do entorno, quanto a geologia o empreendimento encontra-se em rochas 

do grupo cachoeirinha e sem afloramentos de rocha na área de intervenção. 

O empreendimento em sua ADA e AID encontra-se com relevo predominantemente 

com relevo ondulado à suavemente ondulado na metade norte do município o relevo é 

ondulado a fortemente ondulado ao sul onde a declividade é elevada com cotas que chegam 

a 880 metros como na Serra do Teixeira. 

Quanto a hidrografia, o empreendimento encontra-se inserido na sub-bacia 

hidrográfica do Rio Espinharas, e na área do empreendimento não possui nenhum recurso 

hídrico superficial de importância. 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 adototará 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.  
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 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. 

 

3.2. MEIO BIÓTICO  

 

3.2.1. ECOSSISTEMA TERRESTRE 

 

Descrição dos Pontos de Amostragem 

 

A área da futura instalação do Aterro Sanitário do município de São José do Bonfim e 

sua área de entorno está localizada no município de São José do Bonfim, no estado da 

Paraíba. Está inserida no bioma Caatinga, na ecorregião da Depressão Sertaneja 

Setentrional no nordeste do Brasil, contornada a leste pelo Planalto da Borborema 

(VELLOSO et al. 2002). O bioma Caatinga consiste em formações áridas e semiáridas 

heterogêneas, circundadas por formações fitogeográficas mésicas, como os brejos de 

altitude. A vegetação é xerofítica, morfológica e fisiologicamente adaptada à seca 

(AB'SABER 1977). O regime das chuvas varia ao longo do ano e entre os anos, com baixas 

precipitações e longos períodos estiagem (VELLOSO et al. 2002). 

Para avaliação dos possíveis impactos sobre a fauna, foram definidos três pontos 

amostrais na Área Diretamente Afetada (ADA1, ADA2 e ADA3), onde será realizada a 

supressão vegetal para das células de resíduos sólidos e outras estações de tratamento, e um 

ponto amostral na Área de Influência Direta (AID) (Tabela 23), que será afetada 

principalmente com o aumento dos ruídos e movimentação de pessoas, conforme Figura 

129. 
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Figura 129 - Mapa de localização das áreas predefinidas para a realização da amostragem do meio biótico, 

Área Diretamente Afetada (ADA1, ADA2 e ADA3),  Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência 

Indireta (AII). 

 

 

 

Os pontos amostrais ADA 1, ADA 2 e ADA 3 apresentam uma caatinga arbustiva 

aberta, com certo grau de degradação ambiental, e presença de modificações humanas 

(construções habitacionais). A vegetação é característica da Caatinga, com a presença de 

cactos, gramíneas e juremas. Algumas plantas exóticas como mangueira e outras 

ornamentais (Ipezinho-amarelo) também são encontradas. Na área existem pontos 

alagados e com água com a presença de plantas aquáticas. O ponto amostral AID apresenta 

uma caatinga arbustiva um pouco mais densa, com pontos alagadiços, presença de água 

durante o período de coleta dos dados primários e vegetação característica, como o junco e 

plantas aquáticas. 
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Tabela 22 - Coordenadas geográficas referências dos pontos amostrais selecionados para a amostragem de 

fauna do Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

Pontos amostrais Coordenadas Geográficas (UTM) 

ADA1 24 M 690556 9211794 

ADA2 24 M 691113 9211778 

ADA3 24 M 690238 9211882 

AID 24 M 691120 9212412 

AII 24 M 690638 9210469 

 

A descrição de cada área amostral no período de estiagem e suas respectivas fotos 

estão dispostas a seguir: 

 

3.2.1.1. PONTO 01 (ADA1) 

 

Apresenta uma paisagem bastante antropizada de caatinga arbustiva aberta, com 

extensão considerável de área desmatada, formando campos abertos e com apenas alguns 

fragmentos de caatinga arbustiva aberta secundária, onde predominam espécies lenhosas 

pioneiras, como Mimosa tenuiflora (jurema-preta) e Combretum leprosum (mofumbo), 

presença de cactos, gramíneas e algumas árvores mais altas. Neste ponto amostral também 

é encontrada algumas plantas ornamentais, como ipezinho-amarelo, próximo à casa sede 

que existe no local.  

Há a presença de dois corpos d’água artificias, com a presença de água e vegetação 

aquática, durante o período de coleta dos dados primários, favorecendo a ocupação por 

espécies da fauna que restringem sua ocorrência a ambientes aquáticos e paludícolas 

(Figuras 130 e 131). 
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Figura 131 - ADA1 – Aline Lourenço (24/10/2020) 

 

 

3.2.1.2. PONTO 02 (ADA2) 

 

Configura também uma área já bastante antropizada, de vegetação herbácea-

arbustiva, com presença de áreas desmatadas formando campos abertos. Todavia, quando 

comparada aos outros dois pontos amostrais na ADA, apresenta fragmentos maiores de 

caatinga arbustiva aberta secundária, onde também predominam espécies lenhosas 

pioneiras, tais como Mimosa tenuiflora (jurema-preta), Combretum leprosum (mofumbo) e 

poucas cactáceas. Esse ponto não possui corpo d’água (Figuras 132 e 134). 

 

Figura 132 - ADA2 – Bruno Barboza (22/10/2020) 

 

 

 

 

 

 

Figura 130 ADA1 – Vanessa Ferreira (26/10/2020) 

 

Figura 133 - ADA2 - Vanessa Ferreira (26/10/2020) 



 

 
193 

3.2.1.3. PONTO 03 (ADA3) 

 

Esse ponto apresenta uma vegetação predominantemente herbácea, uma extensa 

área de campo aberto, com espécies arbustivas concentradas em alguns pontos, formando 

uma caatinga arbustiva aberta secundária, e com algumas espécies arbóreas bem espaçadas 

(Figuras 134 e 135). Há também plantas exóticas como a mangueira. Neste ponto há um 

corpo d’água, um riacho efêmero, sem importância hídrica, mas estava em processo de 

secagem durante a campanha de campo. 

 
 

Figura 135 - ADA3 – Bruno Barboza (24/10/2020) 

 

 

3.2.1.4. PONTO 04 (AID) 

 

Este ponto está fora dos limites da ADA, funcionando como uma área controle, 

portanto, servindo de parâmetro de comparação dos possíveis impactos do 

empreendimento. A área possui vários corpos d’água e um fragmento de tamanho 

considerável de vegetação que conservam característica originais de caatinga arbustiva e 

arbórea, sendo em algumas áreas abertas e em outras densa.  

A presença de corpos d’água proporciona área de dessedentação de espécies da fauna, 

assim também como área de alimentação, com a maior presença de vegetação, insetos e 

outras espécies da fauna de níveis tróficos basais. Além disso, favorece a ocupação por 

espécies da fauna que restringem sua ocorrência a ambientes aquáticos e paludícolas 

(Figuras 136 e 137). 

 

Figura 134 - ADA3 - Mayara Beltrão (22/10/2020) 
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Figura 137 - AID – Bruno Barboza (25/10/2020) 

 

 

3.2.2.  ECOSSISTEMA AQUÁTICO 

 

Descrição dos Pontos de Amostragem 

 

3.2.2.1. PONTO 01 (ADA1) 

 

Pequena Barragem no Sítio Chico Luis, zona rural do município de São José do Bonfim, 

Paraíba. Esta barragem pertence a drenagem da bacia do Piranhas-Açu, sub-bacia do rio 

Espinharas (07°07'37.0"S 037°16'19.2"W). Este corpo d’água é caracterizad0, no período de 

seca, como uma pequena barragem, com superfície de 0,35 ha, com águas escuras, substrato 

predominantemente areno-lamoso, presença de pouca vegetação terrestre arbustiva em 

seu entorno e presença muita vegetação aquática emergente e submersa (Figuras 138 e 139). 

 

 

 

 

 

Figura 136 - AID – Vanessa Ferreira (26/10/2020) 



 

 
195 

Figura 138 - Pequena Barragem no Sítio Chico 

Luis, São José do Bonfim, PB - Telton Ramos 

(21/10/2020) 

 

Figura 139 - Pequena Barragem no Sítio Chico 

Luis, São José do Bonfim, PB - Telton Ramos 

(21/10/2020) 

 

3.2.2.2. PONTO 02 (ADA2) 

 

Poça no Sítio Chico Luis, município de São José do Bonfim, Paraíba. Esta poça estava 

quase seca e pertence a drenagem da bacia do Piranhas-Açu, sub-bacia do rio Espinharas 

(07°07'35.6"S 037°16'32.6"W). Este corpo d’água foi caracterizado, no período de seca, como 

uma pequena poça, com águas barrentas, substrato predominantemente lamoso, ausência 

vegetação terrestre arbustiva em suas margens e ausência total de vegetação aquática 

(Figuras 140 e 141). 

 

Figura 140 - Poça no Sítio Chico Luis, São José do 

Bonfim, PB - Telton Ramos (21/10/2020) 

 

Figura 141 - Poça no Sítio Chico Luis, São José do 

Bonfim, PB - Telton Ramos (21/10/2020) 
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3.2.2.3. Ponto 03 (ADA3) 

 

Barreiro no Sítio Chico Luis, município de São José do Bonfim, Paraíba. Este barreiro 

pertence a drenagem da bacia do Piranhas-Açu, sub-bacia do rio Espinharas (07°07'38.6"S 

037°16'24.8"W). Este corpo d’água é caracterizado, no período de seca, como uma barreiro 

de pequeno porte, água barrenta, substrato predominantemente areno-lamoso, presença 

de pouca vegetação terrestre arbustiva em seu entorno assim como pouca vegetação 

aquática emergente e submersa (Figuras 142 e 143). 

 

Figura 142 - Barreiro na Fazenda do André, São 

José do Bonfim, PB - Silvia Costa (21/10/2020) 

 

Figura 143 - Barreiro na Fazenda do André, São 

José do Bonfim, PB - Silvia Costa (21/10/2020) 

 

 

 

3.2.2.4. Ponto 04 (AII) 

 

Barreiro no Sítio Chico Luis, município de São José do Bonfim, Paraíba. Este barreiro 

pertence à drenagem da bacia do Piranhas-Açu, sub-bacia do rio Espinharas (07°06'49.7"S 

037°17'28.4"W). Este corpo d’água, no período de seca, apresentava água barrenta, substrato 

predominantemente areno-rochoso, presença de pouca vegetação terrestre nas suas 

margens assim como pouca vegetação aquática emergente e submersa (Figuras 144 e 145). 
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Figura 144 – Barreiro I, São José do Bonfim, PB - 

Silvia Costa (22/10/2020) 

 

Figura 145 - Barreiro I, São José do Bonfim, PB - 

Silvia Costa (22/10/2020) 

 

  

 

3.2.2.5. Ponto 05 (AID) 

 

Barreiro dentro de uma Fazenda, município de São José do Bonfim, Paraíba. Este 

barreiro pertence a drenagem da bacia do Piranhas-Açu, sub-bacia do rio Espinharas 

(07°07'07.3"S 037°16'23.2"W). Este corpo d’água foi caracterizado, no período de seca, como 

uma barragem de médio porte, água barrenta, substrato predominantemente areno-

lamoso, presença de pouca vegetação terrestre arbustiva em seu entorno e bastante 

vegetação aquática emergente e submersa (Figuras 146 e 147). 

 

Figura 146 - Barreiro dentro de uma Fazenda, 

São José do Bonfim, PB - Silvia Costa 

(23/10/2020) 

 

Figura 147 - Barreiro dentro de uma Fazenda, 

São José do Bonfim, PB - Silvia Costa 

(23/10/2020) 
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3.2.2.6. Ponto 06 (AID) 

 

Lagoa dentro de uma Fazenda no município de São José do Bonfim, Paraíba. Esta lagoa 

pertence à drenagem da bacia do Piranhas-Açu, sub-bacia do rio Espinharas (07°07'21.3"S 

037°16'10.8"W). Este corpo d’água foi caracterizado, no período de seca, como uma pequena 

lagoa, aparentemente perene, água escura a barrenta, substrato predominantemente 

lamoso, presença de uma moderada quantidade de vegetação terrestre arbustiva e rasteira 

em seu entorno além de bastante vegetação aquática emergente e submersa (Figuras 148 e 

149). 

 

Figura 148 - Lagoa em Fazenda, São José do 

Bonfim, PB - Silvia Costa (24/10/2020) 

 

Figura 149 - Lagoa em Fazenda, São José do 

Bonfim, PB - Silvia Costa (24/10/2020) 

 

 

3.2.2.7. Ponto 07 (AII) 

 

Barragem II, município de São José do Bonfim, Paraíba. Esta barragem pertence a 

drenagem da bacia do Piranhas-Açu, sub-bacia do rio Espinharas (07°08'31.8"S 

037°16'14.9"W). Este corpo d’água foi caracterizado, no período de seca, como uma 

barragem de pequeno porte, água barrenta, substrato predominantemente lamoso, 

presença de pouca vegetação terrestre arbustiva em seu entorno assim como pouca 

vegetação aquática emergente e submersa (Figuras 150 e 151). 
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Figura 150 - Barragem II, São José do Bonfim, PB 

- Telton Ramos (24/10/2020). 

 

Figura 151 - Barragem II, São José do Bonfim, 

PB - Telton Ramos (24/10/2020) 

 

  

3.2.3. FLORA 

 

Introdução 

 

O bioma Caatinga estende-se por cerca de 800.000 km2, o que equivale a 10 % do 

território nacional, sendo o único bioma cujos limites estão inteiramente restritos ao 

território nacional. Infelizmente, o uso inadequado e a exploração predatória dos recursos 

naturais levaram a região ao segundo lugar entre os biomas brasileiros mais alterados pela 

atividade humana. 

A retirada de madeira para fins energéticos, abertura de grandes áreas para fins de 

pastagem, agricultura em áreas de várzeas provocaram grandes alterações quase 50 % das 

ecorregiões das caatingas já sofrem algumas alterações na sua cobertura vegetal. Além 

disso, é a região semiárida mais populosa do mundo. 

A caatinga paraibana, compostas por uma vegetação adaptada, as condições 

ambientais, com espécies xerófitas a hiperxerófitas, mais resistentes aos longos períodos de 

estiagem, entre as espécies mais comuns estão baraúnas, juazeiros, mandacarus, 

macambira, umbuzeiros e xiquexiques.  

Mesmo a cobertura florestal sofrendo com ao desmatamento com retirada de lenha 

para carvão, estacas para cercas, e às práticas pecuárias, áreas mais secas, de solo raso e 

pedregoso, a caatinga se reduz a arbustos e plantas tortuosas, mais baixas, deixando o solo 

parcialmente descoberto. 



 

 
200 

Desse modo, é necessário compreender através de diagnósticos ambientais como a 

implantação de empreendimentos como Aterros Sanitários que apresentam características 

de possíveis impactos ao meio ambiente. 

 

Metodologia - Diagnóstico regional (Dados secundários) 

 

Previamente aos levantamentos de campo pesquisou-se sobre estudos botânicos 

realizados na região e consultou-se a relação de exsicatas botânicas referidas pelo INCT- 

Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (http://inct.splink.org.br/) para os municípios de Patos 

e Santa Terezinha (PB), que estão localizados dentro da mesma ecorregião da área do 

empreendimento em questão (Figura 152). As espécies referidas nesse banco de dados e não 

observadas em campo foram consideradas como de ocorrência potencial para a AII. 

A região de inserção do Aterro Sanitário São José do Bonfim – PB, situa-se em meio 

ao Bioma Caatinga, conforme mapeamento de Biomas do Brasil IBGE (2004). A tipologia 

vegetacional indicada para a área de influência é a Floresta Estacional Decidual. 
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Figura 152 - Mapa de ecorregiões da Caatinga 

 

Fonte: www.plantasdonordeste.org 

 

Metodologia - Diagnóstico local (Dados primários) 

 

Os estudos da cobertura vegetal foram desenvolvidos na Área de Influência do Aterro 

sanitário São José Do Bonfim, considerando a Área Diretamente Afetada (ADA), Área de 
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Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII), dedicando esforços amostrais de 

maior intensidade na ADA e reduzindo-os em um gradiente para a AID e AII.  

 

Período de Amostragem e Desenho amostral 

 

Os trabalhos de campo direcionados a este empreendimento foram realizados no 

período de 21 a 25 de outubro de 2020, quando toda a área foi percorrida, observando-se os 

principais padrões vegetacionais, as fitofisionomias ocorrentes, o estado de conservação da 

flora, as espécies características e amostras fitossociológicas foram realizadas em todas as 

áreas. Também foram realizadas as observações de material fértil para identificação (Figuras 

153 e 154). 

 

Figura 153 - Sida galheirensis – Roberto Lima 

(23/10/2020) 

 

Figura 154 - Hydrolea spinosa – Roberto Lima 

(23/10/2020) 

 

  



 

 
203 

Figura 155 - Mapa de distribuição dos pontos de amostragem (ADA – AID – AII) da Flora do Aterro Sanitário 

São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

Coleta de Dados Biológicos 

 

Para o estudo fitossociológico aplicou-se o método de amostragem simples aleatória 

por Unidade Amostral - UA (parcelas) (Braun-Blanquet, 1979), com a instalação de unidades 

amostrais de dimensões de 20 x 20 m, correspondendo a 400 m² cada. Foram instaladas 10 

unidades amostrais para a ADA (Tabela 23), totalizando 4.000 m² de área amostrada. 
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Tabela 23 - Pontos amostrados na Área Diretamente Afetada (ADA) no Aterro Sanitário São José do Bonfim, 

Paraíba. 

Unidade 

Amostral 
Coordenadas UTM 

P1 24M 690222 9211865 

P2 24M 690268 9211770 

P3 24M 690524 9211769 

P4 24M 690612 9211748 

P5 24M 691003 9211864 

P6 24M 691098 9211798 

P7 24M 691046 9211717 

P8 24M 691181 9211703 

P9 24M 691242 9211766 

P10 24M 691356 9211780 

 

No perímetro da ADA em cada ponto de parcela foram coletadas as variáveis 

dendrométricas (circunferência a altura do peito – CAP e altura) e realizada a identificação 

das espécies de todos os indivíduos arbóreos que apresentaram circunferências maior ou 

igual a 6 cm (Fotos 156 e 157). 
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Figura 156  Os Locais das parcelas foram 

georeferenciadas e marcadas com fida de 

identificação 

 

Figura 157 - Medida da Circunferência a Altura do 

Peito (CAP) de um indivíduo de Cenostigma 

bracteosum 

 

  

Identificação e Classificação das Espécies 

 

As referências às fitofisionomias presentes na área de estudo são formadas 

apropriando-se de denominações regionais, referências de domínio comum e de atributos 

de classificação sugeridos por Oliveira-Filho (2009). 

A identificação das espécies botânicas foi realizada através do reconhecimento das 

plantas em campo e por auxiliares com conhecimento da flora local. Muitas espécies foram 

fotografadas e comparadas com amostras existentes nos seguintes herbários virtuais: bem 

como ao banco de dados do herbário CSTR Rita Baltazar pertencente a Universidade Federal 

de Campina Grande.  

 http://inct.splink.org.br/ 

 http://www.nybg.org/ 

 http://reflora.jbrj.gov.br/ 

 http://www.missouribotanicalgarden.org/ 

 

Além destes sites e pesquisas na internet a respeito das plantas regionais, literatura 

especializada em botânica também foi consultada, tais como:  

 Plantas da caatinga (ANDRADE-LIMA, 1989) 

 Plantas daninhas do Brasil (LORENZI, 1991) 

http://inct.splink.org.br/
http://www.nybg.org/
http://reflora.jbrj.gov.br/
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 Árvores brasileiras (LORENZI, 1992, 1998 e 2009) 

 Plantas forrageiras das caatingas (LIMA, 1996) 

 Leguminosas Forrageiras da Caatinga: espécies importantes para as comunidades 

rurais do sertão da Bahia (COSTA et al., 2002) 

 Caatinga – espécies lenhosas e herbáceas (LIMA, 2012). 

 

A nomenclatura ao nível de família, gêneros e espécies seguiu o Flora do Brasil 2020 

em construção (2019). Todas as espécies foram atualizadas quanto aos nomes válidos, sendo 

excluídos os nomes sinonimizados. As espécies cuja ocorrência é duvidosa por não ser citada 

na Flora do Brasil 2020 foram excluídas da lista, mesmo contendo nos bancos de dados. 

 

 

Análise dos dados 

 

A identificação das espécies e a coleta das variáveis dendrológicas seguiu o roteiro 

abaixo e considerando as fórmulas da Tabela 24 para o cálculo dos parâmetros 

fitossociológicos. 

1. Nome Comum: o reconhecimento dos indivíduos pelo nome comum, ocorreu com a 

identificação in loco das características vegetativas e reprodutivas da planta, com a ajuda de 

uma auxiliar de campo morador da localidade e conhecedor da flora local. Após a 

identificação das espécies pelo nome comum, posteriormente houve a identificação pelo 

nome científico. 

2. Circunferência a altura do Peito (CAP): Todos os indivíduos vivos que apresentaram uma 

circunferência no fuste, a uma altura de 1,30 m do nível solo, igual ou maior a 6 cm, 

correspondendo a 1,92 cm de diâmetro, foram inclusos no estudo. No caso dos indivíduos 

com bifurcação do tronco a 1,30 m e abaixo de 1,30 m, em terrenos em rampa, em nível, 

inclinada, árvores deformadas a 1,30 m e com sapopemas, foram utilizadas as 

recomendações técnicas de Encinas et al. (2002) para a medição do CAP. 

3. Altura: A altura total (altura do colo ao ápice do exemplar arbóreo), dos indivíduos inclusos 

no estudo foi obtida pelo método de sobreposição de ângulo, em que, se utilizou a altura 

conhecida de um dos componentes de campo, para servir de referência. 
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Os parâmetros fitossociológicos foram calculados de acordo com o proposto por 

(MATTEUCCI & COLMA, 1982) e SOARES et al. (2006). 

 

Tabela 24 - Fórmulas utilizadas para calcular parâmetros fitossociológicos 

Parâmetro Fórmula Descrição Explicação dos Termos 

Diâmetro à Altura 

do Peito (DAP)  

Diâmetro do fuste das 

árvores à altura de 1,30 m 

acima do nível do solo. 

Básico para as 

estimativas de área basal, 

volume, índices de 

cobertura e de valor de 

importância. 

CAP = circunferência à 

altura do peito (medido a 

1,30 m acima do nível do 

solo) 

Área Basal (AB) 

 

Superfície da secção 

transversal da árvore à 

altura do peito (1,30 m) 

 

Densidade 

absoluta (DA)  

Número de indivíduos em 

relação à área. 

ni = Número de indivíduos 

da i-ésima espécie 

A = Área total amostrada 

Densidade relativa 

(DR) 

 

Número de indivíduos de 

cada espécie em relação 

à área. 

DRi = Densidade Relativa da 

i-ésima espécie 

N = Número total de 

indivíduos amostrados de 

todas as espécies 

Dominância (Do)  

 

Indica a proporção de 

tamanho ou cobertura 

das árvores em relação à 

área amostrada. 

DoAi = Dominância 

Absoluta da i-ésima espécie 

g = Somatória das áreas 

basais dos indivíduos da i-

ésima espécie 

Dominância 

relativa (DoR) 

 

Indica a proporção de 

tamanho ou cobertura de 

cada espécie em relação 

à área amostrada e às 

demais espécies. 

DoRi = Dominância Relativa 

da i-ésima espécie 

G = Área basal de todos os 

indivíduos de todas as 

espécies encontradas 

Frequência (F): 
 

Probabilidade de se 

amostrar determinada 

FAi = Frequência Absoluta 

da i-ésima espécie 



CAP
DAP =

( )
4

2 
=

DAP
AB

A

ni
DAi =

100





































=

A

N

A

ni

DRi
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A

g
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100
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A
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Parâmetro Fórmula Descrição Explicação dos Termos 

espécie numa unidade de 

amostragem. 

fi = Número de parcelas 

com a espécie 

P = Número total de 

parcelas 

Frequência relativa 

(FR)  

Ocorrência de 

determinada espécie nas 

parcelas amostradas em 

relação ao total de 

espécies. 

FRi = Frequência Relativa da 

i-ésima espécie; 

 

Índice de Valor de 

Cobertura (IVC): 
 

Expressa a importância 

das espécies na 

comunidade vegetal 

IVCi = Índice de Valor de 

Cobertura da i-ésima 

espécie 

Índice de Valor de 

Importância (IVI): 
IVIi = DRi  +  FRi  +  DoRi 

É a soma dos valores 

relativos de cada espécie, 

para lhes atribuir um 

valor de importância 

dentro da sua 

comunidade vegetal 

(MATTEUCCI & COLMA, 

1982) . 

IVIi = Índice de Valor de 

Importânciada i-ésima 

espécie 

 

 

A metodologia utilizada para calcular o rendimento lenhoso foi a de alocar 10 parcelas 

de inventário com dimensões de 20 x 20 m de forma aleatória na área considerada. Nessas 

parcelas foram mensuradas todas as árvores e fustes com CAP ≥ 6 cm. Para cada indivíduo 

foram registrados: 

 espécie (nome vulgar e/ou científica) 

 altura (em m) 

 CAP de cada fuste (sempre que CAP ≥ 6 cm) 

 

Os dados foram processados em planilha Excel e a biomassa total de cada indivíduo 

foi calculado a partir do diâmetro equivalente e a equação alométrica encontrada por 

Sampaio e Silva (2005): 

PS= 0,1730 *DAP 2,2950 

( )
100












=
 FAi

FAi
FRi

DoRiDRiIVCi +=
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Onde: 

PS = peso seco (em kg) 

DAP = diâmetro equivalente (cm) 

 

A fração de madeira (lenho) foi estimada como sendo 90 % da biomassa total a partir 

de levantamentos da APNE (não publicado) e as estimativas de Silva e Sampaio (2008) que 

encontraram 20 % de galhos entre 1 e 5 cm, 5 % de ramos <1 cm e 5 % de folhas. 

O volume em metro estéreo foi estimado a partir do fator encontrado por BRASIL 

(2018) sendo 1 mst = 214 kg MS (mst = metro estéreo; MS = matéria seca). As estimativas de 

biomassa por classe diamétrica são aproximadas uma vez que foram calculadas a partir do 

diâmetro equivalente. 

 

 

 

Resultados - Diagnóstico regional (Dados secundários) 

 

Estudo sobre o bioma CAATINGA feita por www.plantasdonordeste.org 

As formas vegetacionais típicas das caatingas são denominadas, de acordo com 

nomenclatura adotada por IBGE (1993, 2012), como uma Vegetação Savano-Estépica, termo 

este referente a uma fisionomia de caráter sazonal com elevada deciduidade, onde o estrato 

herbáceo é presente e o arbustivo e arbóreo possuem aspecto lenhoso e espinhoso. 

Genericamente, Fernandes (1998) divide a vegetação do Bioma Caatinga em caatinga, 

propriamente dita, e carrasco. Caatinga abrange diversas modalidades de comunidades 

vegetacionais xéricas, caracterizando-a como garranchenta, por vezes com plantas 

espinhosas, suculentas ou afilas, variando entre arbórea e arbustiva, enquanto o carrasco 

seria uma forma semelhante a uma caatinga arbustiva densa, mas contando em sua flora 

com diversas espécies de cerrado.  

Segundo Fernandes (1998) a caatinga possui incontáveis variações fisionômicas, mas 

pode-se agrupá-las em caatinga arbórea e arbustiva. A primeira caracteriza-se por densos 

estratos arbóreo de 6-10 m de altura e arbustivo/sub-arbustivo com 2-5 m, além do herbáceo 

mais ralo, geralmente de caráter anual e menor riqueza de espécies. Fernandes (1998) cita 

as seguintes espécies como as mais representativas das fisionomias arbóreas: Cordia 
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oncocalyx, Mimosa caesalpiniifolia, Caesalpinia bracteosa, C. ferrea, Schinopsis brasiliensis, 

Cavalinesia arborea¸ Tabebuia impetiginosa, Myracrodruon urundeuva, etc.  

A caatinga arbustiva, também conhecida como caatinga baixa, é o tipo mais 

generalizado no bioma, sendo caracterizada por um padrão vegetacional mais denso e outro 

mais ralo. Possui um estrato entre 3 e 5 m com raros indivíduos arbóreos, e outro mais baixo, 

herbáceo com componentes anuais. Dentre as espécies presentes citadas por Fernandes 

(1998) estão Croton sonderianus, Croton compressus, Capparis ico, Jatropha molissima, Cereus 

jamacaru, Cenostigma bracteosum etc. 

Adotando terminologia universal, IBGE (2012) refere-se à Savana-Estépica 

Florestada (equivale à caatinga florestada) e Arborizada (caatinga arbórea), ambas com dois 

estratos nítidos: um estrato arbóreo superior e o inferior gramíneo-lenhoso, sendo que, na 

segunda formação, espécies arbustivas também compõem o estrato superior. Na sua 

composição florística, IBGE (2012) destaca as seguintes espécies endêmicas das caatingas: 

Spondias tuberosa (Anacardiaceae), Commiphora leptophloeos (Burseraceae), Cnidoscolus 

quercifolius (Euphorbiaceae), Aspidosperma pyrifolium (Apocynaceae), além de várias 

espécies do gênero Mimosa. 

 

Estudos Vegetacionais Regionais 

 

Em 2006 o checklist das plantas do Nordeste foi atualizado, aumentando em 19 % o 

conhecimento sobre a flora da região, sendo que para algumas famílias o aumento foi de 50 

% (Barbosa et al. 2006). Atualmente são reconhecidas 11.251 espécies de plantas com flores 

para o Nordeste do Brasil, sendo distribuídas em 202 famílias botânicas. Para a Caatinga são 

citadas 4.760 espécies, das quais 909 são endêmicas a este bioma. 

Para a região onde se localiza o Aterro Sanitário São José do Bonfim, se tem algumas 

referências de coletas, de trabalhos realizados por pesquisadores das universidades, porem 

ainda são poucos trabalhos citados na literatura sobre a florística da localidade. 

No entanto, verificaram-se diversas coletas botânicas realizadas na região. 

Considerando os municípios do entorno, e parte desse material coletado se encontra no 

herbário da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG-CSTR, No Herbário CSTR. 

Localizada na cidade de Patos – PB.  
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O Herbário com a maior número de exsicatas coletadas é o da UFCG (Universidade 

Federal de Campina Grande), Herbário Rita Baltazar de Lima (CSTR), com 1586, amostra 

representado por 93 famílias e 281 gêneros. (http://inct.splink.org.br/) 

Outras amostras estão depositadas nos principais herbários da Região, tais como, 

Herbário Sérgio Tavares (HST), Herbário Jaime Coelho de Moraes (EAN), Herbário da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (HUEFS), Herbário - IPA Dárdano de Andrade 

Lima (IPA), Herbário Lauro Pires Xavier (JPB), Herbário Professor Vasconcelos 

Sobrinho (PEUFR). 

  

Resultados - Diagnóstico local (Dados primários) 

 

A cobertura vegetal da área de estudo, caracteriza-se pela ocorrência de três 

fragmentos predominantemente de vegetação secundária (Tabela 25). Todas as áreas 

encontram-se secundarizadas ou apresentando fisionomias arbustivas a arbóreas (Figuras 

158 a 160). 

 

Figura 158 - ADA1 - Caatinga arbustiva arbórea, observando-se pequenas árvores com cerca de 5 m de altura. 

 

 

 

http://inct.splink.org.br/
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Figura 159 - ADA 2 - Aspecto geral da Caatinga arbustiva, com árvores espaçadas. 

 

Figura 160 - ADA 3 - Aspecto geral com arvores espaças e predominância de arbustos 
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Tabela 25 - Lista de espécies referidas para a região 

FAMÍLIA ESPECIES 

Local de 

referência 

ADA AID AII 

Acanthaceae Ruellia asperula (Mart. & Nees) Lindau  X X 

 Ruellia paniculata L.  X X 

Aizoaceae Trianthema portulacastrum L.  X X 

Alismataceae Echinodorus sp.    

 Hydrocleys martii Seub.  X X 

 Limnocharis flava (L.) Buchenau    

Amaranthaceae Alternanthera tenella Colla   X 

 Amaranthus viridis L.  X X 

 Amaranthus deflexus L.  X  

 Gomphrena demissa Mart.  X  

 Gomphrena vaga Mart.   X 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Allemão  X X 

Apocynaceae Allamanda blanchetii A. DC.  X X 

 Aspidosperma pyrifolium Mart. X X X 

 Funastrum clausum (Jacq.) Schlech.    

 Petalostelma martianum (Decne.) E. Fourn.   X 

Araceae Pistia stratiotes L.  X  

Asteraceae Argyrovernonia martii (DC.) Mc Leish  X X 

 Bidens bipinnata Baill.  X X 

 Blainvillea acmella (L.) Philipson   X 

 Eclipta prostrata (L.) L.   X 

 Egletes viscosa (L.) Less.   X 

 Emilia sonchifolia DC.  X X 

 Erechtites hieracifolius (L.) Raf. ex DC.    

 Simsia dombeyana DC.  X X 

 Stilpnopappus pratensis Mart. ex DC.  X X 

 Vernonia chalybaea Mart. ex DC.   X 
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Bignoniaceae 
Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook.f ex S. 

Moore 
 X X 

 Handroanthus  sp.  X X 

Bromeliacea Bromelia arenaria  Ule  x X 

 Neoglaziovia variegata  (Arruda) Mez  X X 

     

Boraginaceae Euploca ternata (Vahl) J.I.M. Melo & Semir  X X 

 Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger   X 

 Euploca lagoensis (Warm.) Diane & Hilger  X X 

 Heliotropium elongatum (Lehm.) I.M. Johnst.    

 Heliotropium procumbens Mill.   X 

 Tournefortia rubicunda Salzm. ex DC.   X 

Burseraceae Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett X X X 

Cactaceae Cereus jamacaru DC.  X X 

 Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) BylesRowley  X X 

 Tacinga inamoena (K.Schum.) N.P.Taylor & Stuppy  X X 

Capparaceae Cynophalla  flexuosa  (L.) J.Presl X X X 

Celastraceae Fraunhofera sp.   X 

Chrysobalanaceae Licania rigida Benth.  X X 

Cleomaceae Cleome guianensis Aubl.    

 Tarenaya longicarpa Soares Neto & Roalson   X 

Combretaceae Combretum leprosum Mart.  X X 

 Terminalia catappa L.   X 

Commelinaceae Callisia filiformis (M. Martens & Galeotti) D.R. Hunt  X  

Convolvulaceae Evolvulus gypsophiloides Moric.  X X 

 Ipomoea longeramosa Choisy  X X 

 Ipomoea batatas L. & Lam.  x X 

 Ipomoea wrightii A. Gray  X  

 Ipomoea rosea Choisy  X X 

 Ipomoea carnea Jacq.  X X 

 Jacquemontia hirsuta Choisy  X  



 

 
215 

 Operculina macrocarpa (L.) Urb.    

Cyperaceae Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke  X X 

 Cyperus uncinulatus Schrad. ex Nees   X 

 Cyperus surinamensis Rottb.  X X 

 Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl.  X X 

 Cyperus ligularis L.  X X 

 Cyperus distans L.   X 

 Cyperus odoratus L.  X X 

 Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.    

 Fimbristylis vahlii (Lam.) Kuk   X 

 Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Lye    

Euphorbiaceae Cnidoscolus quercifolius Pohl  X X 

 
Cnidoscolus  phyllacanthus (Müll.Arg.) Pax & L. 

Hoffm. 
 X X 

 Cnidoscolus  sp.    

 Croton  argyrophylloides Müll.Arg.   X 

 Jatropha curcas L.   X 

 Jatropha gossypiifolia L.    

 Croton   sonderianus Müll. Arg. X X X 

 Jatropha curcas L.    

 Jatropha mollissima (Pohl) Baill. X X X 

 Jatropha gossypiifolia L.    

Hydrocharitaceae Elodea sp.  X X 

Hydroleaceae Hydrolea spinosa L.  X X 

Krameriaceae Krameria spartioides Berj.   X 

Lamiaceae LHypenia salzmannii (Benth.) Harley  X X 

 Hyptis fruticosa Salzms. ex Benth.  X X 

 Hyptis suaveolens (L.) Poit.   X 

 Ocimum micrantum   X 

 Vitex gardneriana Schauer    

Leguminosae Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W.Grimes   X 
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 lbizia lebbeck (L.) Benth.   X 

 Anadenanthera colubrina (Griseb.) Altschul   X 

 Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz  X X 

 
Cenostigma bracteosum (Tul.) E. Gagnon & G.P. 

Lewis 
X X X 

 Cassia fistula L.  X X 

 Clitoria fairchildiana R.A. Howard  X X 

 Crotalaria retusa L.  X X 

 Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.   X 

 Indigofera suffruticosa Mill.   X 

 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit  X  

 Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth. ex DC.  X  

 Macroptilium lathyroides (L.) Urb.  X  

 Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. X X X 

 Parkinsonia aculeata L.    

 Prosopis juliflora (Sw) DC)  X X 

 Senna hirsuta (L.) H.S.Irwin & Barneby  X X 

 Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby  X X 

 Senna macranthera (Benth.) H.S.Irwin & Barneby   X 

Loasaceae Mentzelia aspera L.  X  

Lythraceae Lythraceae Cuphea campestris Mart. ex Koehne  X X 

Malvaceae Byttneria filipes Mart. ex K. Schum.  X X 

 Herissantia tiubae (K. Schum.) Brizicky  X X 

 Melochia tomentosa L.  X X 

 Sida galheirensis Ulbr.  X X 

 Waltheria indica L.  X X 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trécul    

 Ficus elastica Roxb. ex Hornem.    

Nymphaeaceae Nymphaea lingulata Wiersema  X X 

Onagraceae Ludwigia helminthorriza (Mart.) H.Hara  X X 

Passifloraceae Passiflora sp.  X  
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Phyllanthaceae Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.    

Plantaginaceae Angelonia biflora Benth.    

 Scoparia dulcis L.    

Poaceae Boteloua americana (L.) Scribn.  X X 

 Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.   X 

 Echinochloa colona (L.) Link.  X X 

 Luziola caespitosa Swallen   X 

 Melinis repens (Willd.) Zizka  X  

 Setaria tenax (Rich.) Desv.    

Podaxaceae Podaxis sp.    

Polygonaceae Polygonum hispidum Kunth  X X 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes (Mart.) Solms    

Rhamnaceae Crumenaria decumbens Mart.    

 Ziziphus joazeiro Mart.  X X 

Rubiaceae Borreria scabiosoides Cham. & Schltdl.   X 

 
Diodia apiculata (Willd. ex Roem. & Schult.) K. 

Schum. 
 X X 

 Staelia virgata (Link ex Roem. & Schult.) K. Schum.   X 

 Tocoyena sellowiana (Cham. & Schltdl.) K. Schum.  X X 

Rutaceae Ruta graveolens L.   X 

Sapindaceae Cardiospermum corindum L.  X X 

Selaginellaceae Selaginellaceae Selaginella convoluta (Arn.) Spring  X  

Solanaceae Solanaceae Physalis pubescens L.  X X 

 Schwenckia sp.    

 Solanum paniculatum L.  X X 

Verbenaceae Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P.Wilson  X X 

 Stachytarpheta sanguinea Mart.  X X 
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Área Diretamente Afetada – ADA 

 

Na Área Diretamente Afetada, em todos os pontos amostrais (ADA1, ADA2 e ADA3), 

os fragmentos de vegetação se apresentam de forma homogênea (Tabela 25). Nestas áreas 

os levantamentos das espécies para a construção do presente diagnóstico botânico apontam 

um conjunto florístico de sete espécies, pertencente a cinco famílias, considerando os dados 

levantados em campo. Por se tratar de uma área bem antropizada, justifica essa baixa 

diversidade, apesar do período climático da campanha de campo (período seco), com baixa 

precipitação de chuvas, com a quase total ausência de folhas, frutos e flores, porém foi 

possível realizar a identificação das espécies arbóreas visto que são comuns para área de 

estudo, entretanto, estrato herbáceo, especialmente as ervas anuais, as quais estão 

presentes apenas na época chuvosa e representam parcela significativa da diversidade de 

plantas não foi observado na sua plenitude devido a feno-fase. 

Dentre as 5 famílias amostradas, Fabaceae e Euphorbiaceae a de maior riqueza, 

contando com 2 espécies cada uma, seguida por Apocynaceae (1), Burseraceae (1), 

Capparaceae (1). A relação de espécies se apresenta representativa para as Áreas 

Diretamente Afetadas (ADAs 1, 2 e 3), fragmento com manchas de vegetação antropizada 

(Tabela 26). 

 

Tabela 26 - Lista de espécies referidas para Área Diretamente Afetada 

Família Nomes Científicos 
Nomes Populares 

Locais 

Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc. Pereiro 

Burseraceae Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett 
imburana-de-

cambão 

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl feijão-bravo, 

Fabaceae 
Cenostigma bracteosum (Tul.) E. Gagnon & 

G.P. Lewis 
Caatingueira 

 Mimosa tenuiflora (Mart.) Benth. jurema-preta 

Euphorbiaceae Croton sonderianus Müll. Arg. Marmeleiro 

 Jatropha mollissima (Pohl) Baill. pinhão-bravo 
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Não constam espécies ameaçadas de extinção para a Área na lista publicada pela 

Portaria MMA-BR nº 443, de 17 de Dezembro de 2014. De acordo com a legislação em vigor 

tais espécies não costa na lista de espécies imune a corte. 

A espécie de maior presença na amostra foi marmeleiro (Croton sonderianus), uma 

árvore típica encontrada praticamente em todo o bioma da catinga, principalmente nas 

fisionomias arbórea arbustivas em estágio secundário pois é uma espécie de fácil rebrota. 

Essa espécie esteve presente em 90 % das parcelas, indicando uma densidade de 338 

indivíduos a cada hectare, atingindo o IVI de 70,19. Porem a espécie (Cenostigma bracteosum) 

obteve um IVI de 118,33, com ocorrência em todas as parcelas, com IVC 94,52.  

Foram 7 espécies amostradas nessas parcelas, cuja distribuição de indivíduos entre 

elas indica um índice de diversidade de Shannoon 1,33 nats/ind e o índice de Pielou como 

sendo de 0,64, indicando uma elevada concentração da comunidade vegetal em poucas 

espécies. 

Com relação ao rendimento lenhoso, o estoque de madeira comercializável é 

estimado em 70,8 mst/há, com intervalo de confiança de 45,5 a 96,1 mst/ha. O erro da média 

para 90 % de probabilidade é de 35,7 % (Tabela 27). 

 

 

Tabela 27 - Rendimento lenhoso da Área Diretamente Afetada. 

Parcela 
Rendimento lenhoso 

(mst/ha) 

P1 111,6 

P2 129,0 

P3 75,7 

P4 48,9 

P5 43,8 

P6 17,7 

P7 97,7 

P8 89,4 

P9 46,8 

P10 47,8 
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N 10 

Média 70,8 

Desvio Padrão 35,4 

CV (%) 50,0 % 

Erro padrão 11,2 

Erro padrão (%) 15,8 % 

t de Student 2,262157163 

Erro provável (90 %) 25,3 

Erro provável (%) 35,7 % 

 

 

Área de Influência Direta – AID 

Para a Área de Influência Direta, foi realizada um levantamento da vegetação 

percorrendo a área, com caminhadas exploratórias, produzindo uma lista florística (Tabela 

28), foram alocadas 4 parcelas fitossociologicas seguindo a mesma metodologia utilizada 

para a ADA., no qual demostrou a inclusão de mais uma espécie (Libidibia férrea), os dados 

constataram uma área de vegetação de caatinga mais arbustiva densa, em alguns pontos 

mais arbustiva arbórea, na proximidade de um área mais úmida considerada uma lagoa 

temporária ou pequeno açude  a vegetação  fica mais espaçada  característico da vegetação 

local. As espécies (Mimosa tenuiflora), que apresentou maior abundância por se tratar de uma 

espécie de fácil regeneração, o que confirma que a área está em estágio de recuperação. 

Além disso, foram observados pequenos vestígios de calhas pluviais, sem alteração na 

vegetação predomina da área. 

 

Tabela 28 - Lista de espécies para a análise fitossociologica AID 

Família Nomes Científicos 
Nomes Populares 

Locais 

Apocynaceae Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc. Pereiro 

Burseraceae Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gillett imburana-de-cambão 

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl feijão-bravo, 
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Fabaceae 
Cenostigma bracteosum (Tul.) E. Gagnon & 

G.P. Lewis 
Caatingueira 

 Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz Pau-Ferro 

 Mimosa tenuiflora (Mart.) Benth. jurema-preta 

Euphorbiaceae Croton sonderianus Müll. Arg. Marmeleiro 

 Jatropha mollissima (Pohl) Baill. pinhão-bravo 

 

Síntese conclusiva 

 

O estrato  arbustivo arbóreo, predomina na área de estudo havendo pouca 

diversidade de especies arbóreas,  onde o dossel atinge entre 4-6 metros, com muitas 

espécies oriundas de rebrotas devido ao corte raso. São poucas as árvores com altura 

superior a 6 metros, em fragmentos mais afastados dentro da AII, encontra-se uma 

diversidade maior devido ao grau de preservação. 

A atividade impactante para a composição da estrutura da paisagem na área de 

influência do empreendimento é o vestígio de presença de gado bovino, dos quais 

influenciam no desenvolvimento das plantas e no processo de regeneração da vegetação, 

bem como na compactação do solo, também foi observado uma quantidade grande de 

indivíduos de árvores com rebrotas, conclui-se que a prática de retirada de madeira era bem 

frequente, em períodos passados. 

O referido estudo se deu em época de intensa caducifólia, entretanto não interferiu 

na identificação dos espécimes do estrato-arbóreo. A vegetação presente possui baixa 

riqueza de espécies, que deve diferenciar no período chuvoso no que se refere ao estrato 

herbáceo, principalmente nas AID e AII por se tratar de áreas melhor conservada. Com 

relação à cobertura vegetal na ADA, sua composição fragmentada possui três blocos de 

vegetação arbustiva arbórea, com espécies típicas da região sem restrições ao corte. 

Neste levantamento exploratório das três áreas (ADA, AID e AII), foi verificado que há 

alguns pontos de ilhas de vegetação, ou seja, pequenas manchas de vegetação agrupadas. É 

possível que tais manchas funcionem como corredores ecológicos, mas qualquer conclusão 

nesse sentido seria prematura. 
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Não foi detectado rios nas proximidades, apenas alguns indícios de passagem de 

água quando o volume de chuvas aumenta o fluxo, devido a topografia do ambiente. A 

composição da vegetação nestes locais não sofre alterações, permanecendo as mesmas 

espécies. 

A área do empreendimento por se tratar de uma localidade onde encontrasse 

manchas de áreas degradadas recomenda-se uma recomposição, utilizando como 

incremento a parte superficial do solo da ADA, transportando a camada de 10 a 15cm, 

retirado de onde será instalado o aterro e alocado nas áreas de recuperação, pois nesta 

alocação da camada de solo, está o banco de sementes no qual contribuirá de forma 

significativa na recuperação de áreas degradadas. 

Recomenda-se ainda, que a destinação das estacas proveniente da supressão vegetal 

da área seja utilizada para cercamento, isolando os perímetros dos outros locais passíveis de 

recuperação., e a lenha proveniente possa ser doada a comunidades carentes do entorno 

como forma de uma ação social. Do ponto de vista da fauna não há impedimento para a 

implantação do empreendimento, desde que atendidos os programas ambientais propostos. 

 

Anexo flora 1. Registo fotográfico dos pontos amostrais. 

Parcelas inventariadas na Área Diretamente Afetada (ADA). 

P1 24M 690222 9211865 
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P2 24M 690268 9211770 

   

 

P3 24M 690524 9211769 

   

P4 24M 690612 9211748 
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P5 24M 691003 9211864 

   

 

 

 

 

P6 24M 691098 9211798 

   

P7 24M 691046 9211717 
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P8 24M 691181 9211703 

   

 

 

 

 

 

 

P9 24M 691242 9211766 

   

P10 24M 691356 9211780 
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Parcelas inventariadas na Área de Influência Indireta (AID) 

 

AID P1 24M 691056 9212503 

   

 

 

 

 

AID P2 24M 691027 9212455 

   

 

 

 

AID P2 24M 691027 9212455 
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AID P3 24M 690886 9212274 

   

 

AID P4 24M 690836 9212195 

   

 

 

 

 

 

 

Parcelas inventariadas na Área de Influencia Indireta (AII) 

AII P1 24M 690642 92105 
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AII P2 24M   

   

 

 

 

 

 

AIIP3 24M 690551 9210376 

   

 

3.2.4.  FAUNA 

 

3.2.4.1. Mastofauna 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil mais de 755 espécies de mamíferos são reconhecidas, pertencentes a 11 

ordens (Abreu-Jr et al. 2020). A posição geográfica e tamanho do país favorece uma 

abrangência significativa em termos de clima, multiplicidade de biomas contribuindo para 

uma ampla gama de biodiversidade. Tais características levam o Brasil a um lugar de 

destaque no mundo no que se refere à riqueza de espécies (IUCN, 2020). 
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Os pequenos mamíferos compreendem as espécies de hábito terrestre que possuem 

peso corporal de até 1 kg, e os mamíferos de médio e grande porte, quando os adultos, são 

animais que possuem peso corporal a partir de 1 kg. Excluindo as ordens Primates e 

Chiroptera, 69 espécies de mamíferos ocorrem no bioma Caatinga (Paglia et al. 2012). No 

estado da Paraíba, o conhecimento da mastofauna para esse bioma ainda é bastante 

escasso. A Caatinga é um bioma composto predominantemente por vegetação xerofítica e 

fisionomias vegetacionais decíduas (Costa et al. 2007). Possui um clima quente e seco por 

quase todos os meses do ano (Veloso et al. 1991). Os maiores problemas associados a esse 

ecossistema são o elevado grau de desmatamento e a escassez de conhecimento de sua 

biodiversidade. O bioma caatinga é, provavelmente, o menos estudado, e é um dos mais 

degradados em razão de uma exploração e uso desordenado historicamente (Araújo, 2007). 

Os pequenos mamíferos estão entre os grupos de vertebrados menos conhecidos na 

região neotropical (Paglia et al. 2012). Das espécies mais estudadas até as informações sobre 

biologia e distribuição são, muitas vezes, preliminares. Os mamíferos de médio porte, na 

ausência dos mamíferos de grande porte, desempenham função como reguladores do topo 

à base da cadeia alimentar, principalmente por possuírem muitas espécies-chave, como já 

conhecidos para vários representantes da ordem Carnivora. Este grupo normalmente são os 

mais susceptíveis à perda de habitat e os primeiros a desaparecer em ambientes 

fragmentados e/ou fortemente impactados pela caça que é bastante comum no bioma em 

questão. Por essa razão são bons indicadores da qualidade do ambiente. De modo 

semelhante, algumas espécies de pequenos mamíferos de hábitos mais florestais 

desempenham papéis fundamentais para manutenção da floresta e também são 

considerados bons indicadores de transformação do ambiente (Umetsu et al. 2006). 

Apesar de ser considerado um dos modos mais eficazes de destinação de resíduos 

sólidos, os aterros sanitários desde a implantação do empreendimento até a desativação 

apresentam potencial de degradação ambiental considerado alto, assim se justifica a 

necessidade de avaliação do impacto e monitoramento do mesmo sobre a biodiversidade 

local e regional do empreendimento (Sánchez, 2013). Neste contexto, o grau de ameaça e a 

importância ecológica dos mamíferos terrestres tornam evidente a necessidade de incluir 

informações sobre eles em inventários e diagnósticos ambientais (Pardini et al., 2005). 

Apesar de estudos rápidos de diagnóstico ambiental não possuírem o esforço amostral ideal 

para uma compreensão ampla da comunidade, atrelar tais dados à informações do estado 
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(PB) através de trabalhos publicados (dados secundários), nos fornece uma visão do status 

da comunidade do local do Aterro Sanitário e subsidia o levantamento de medidas 

mitigadoras e de monitoramento. 

 

METODOLOGIA - DIAGNÓSTICO REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 

 

A compilação de dados secundários referentes aos mamíferos terrestres de pequeno 

e médio porte com potencial de ocorrência para a região do empreendimento em estudo foi 

feito por meio de levantamento bibliográfico online em bancos de dados acadêmicos, 

relatórios de diagnósticos ambientais realizados para o estado da Paraíba e disponível 

através dos órgãos ambientais, e auxílio de especialistas no grupo que atuam no estado, na 

busca por bibliografia e literatura especializada - artigos científicos, literatura cinza e livros. 

Para a classificação taxonômica seguimos a Lista de Mamíferos do Brasil do Comitê 

de Taxonomia da Sociedade Brasileira de Mastozoologia (Abreu-Jr et al. 2020). Para a 

avaliação do status de conservação das espécies, no âmbito Nacional baseamos no MMA 

(2014) (Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção) e no âmbito 

internacional na IUCN (2020.2) (International Union for Conservation of Nature). 

Abaixo estão listados os trabalhos utilizados para a mastofauna terrestre de pequeno e 

médio porte:  

1. Estudo de Impacto Ambiental do Aterro Sanitário de Guarabira - CTDR de Guarabira 

- PB. 2018. ECOSAM - Consultoria em Saneamento Ambiental LTDA. SUDEMA. 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente. Disponível em: 

http://sudema.pb.gov.br/eia-rima. Acesso em: 22 nov. 2020. 

2. SOUZA, M.A.N., LANGGUTH, A. & GIMENEZ, E.A. 2004. Mamíferos dos Brejos de 

Altitude da Paraíba e Pernambuco. In Brejos de Altitude em Pernambuco e Paraíba, 

História Natural, Ecologia e Conservação (K.C. Porto, J.J.P. Cabral & M. Tabarelli, 

eds.). Ministério do Meio Ambiente, Brasília, (série Biodiversidade, n. 9), p.229-254. 

3. Estudo para Subsidiar a Criação de Unidade de Conservação de Proteção Integral na 

Serra do Teixeira - Paraíba. Associação Plantas no Nordeste. MMA/ICMBio. 

Documento Técnico final. Recife, 2009. Disponível em: 

https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos/Consulta_publica/estudos

_socioambientais_vol_1_paraiba.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 
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4. Plano De Manejo. Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Almas. 

Associação Plantas no Nordeste. IBAMA. Recife, 2015. Disponível em 

https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/plano_de_manejo_rppn_fazenda_

almas_2015.pdf. Acesso em: 22 nov. 2020. 

 

METODOLOGIA - DIAGNÓSTICO LOCAL (DADOS PRIMÁRIOS) 

 

3.2.4.1.1.1. Período de Amostragem e Desenho Amostral 

 

A amostragem dos mamíferos terrestres ocorreu em uma campanha de 5 dias/noites 

no período de estiagem, entre os dias 21 e 26 de outubro de 2020, utilizando diferentes 

métodos. Os períodos de amostragem se concentraram no período da manhã, em geral, 

entre 05:30 h e 10:30 h e no final da tarde para noite, entre 17:30 h e 22:30 h, conforme 

desenho amostral especificado abaixo: 
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Figura 161 - Mapa contendo detalhamento do desenho amostral realizado para a mastofauna no Projeto do 

Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

 

 

Tabela 29 - Coordenadas geográficas (em UTM) dos pontos de amostragem com armadilhamento para 

captura dos mamíferos terrestres. 

Ponto 

amostral 
Tipo de armadilha Coordenada geográfica 

ADA1 

Pitfall trap 24M 690555; 9211793 

Live trap 24 M 690587; 9211782 

Camera trap 24M 690597; 9211797 

ADA2 

Pitfall trap 24M 691113; 9211778 

Live trap 24M 691117; 9211804 

Camera trap 24M 691087; 9211783 

ADA3 
Pitfall trap 24M 690238; 9211882 

Live trap 24M 690240; 9211956 
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Camera trap 24M 690192; 9211938 

AID 

Pitfall trap 24M 691119; 9212412 

Live trap 24M 691079; 9212467 

Camera trap 24M 691135; 9212424 

 

 

3.2.4.1.1.2. Coleta de Dados Biológicos 

 

A amostragem sistemática dos mamíferos de médio porte foi realizada por meio de 

dois tipos de métodos: busca ativa por evidências diretas e indiretas e armadilhamento 

fotográfico. Registros ocasionais como espécimes atropelados, animais atravessando as 

estradas, pegadas, fezes e demais rastros de mamíferos nas estradas de acesso ou mesmo 

dentro das áreas também foram incorporados à lista de composição de espécies da área. Os 

pontos de coleta foram georreferenciados com o auxílio de GPS. 

O método com armadilhas fotográficas (TOMAS & MIRANDA, 2003) foi realizando 

distribuindo uma armadilha (Bushnell®) em cada ponto amostral nas Áreas Diretamente 

Afetadas (ADA1, ADA2 e ADA3) e na Área de Influência Direta (AID), totalizando quatro 

armadilhas fotográficas distribuídas ao longo de toda a área, que foram fixadas em troncos 

de árvores numa altura variando entre 30 a 40 cm (SRBEK-ARAUJO & CHIARELLO, 2005) do 

solo e ficaram ativas durante 24 horas, programadas no modo foto, durante um período 5 

dias cada, totalizando um esforço amostral de 20 câmeras/dia. As armadilhas foram iscadas 

no dia da sua instalação em campo com sardinha, bacon e abacaxi (NUNES et al., 2013, 

SANTOS et al., 2016). Algumas estações de armadilhamento foram instaladas em estradas 

de terra e trilhas abertas para assim aumentar o sucesso de captura de registros de 

mamíferos carnívoros (SRBEK-ARAUJO & CHIARELLO, 2005; TROLLE & KÉRY, 2005). 

Considerou-se cada foto obtida durante o armadilhamento fotográfico como um registro 

independente. Porém, quando um indivíduo aparecia na mesma estação em um intervalo 

menor do que uma hora, foi considerado apenas o primeiro registro (SRBEK-ARAUJO & 

CHIARELLO, 2013).  

A amostragem sistemática da comunidade de mamíferos de médio porte também 

compreendeu o método de busca ativa por evidências diretas e indiretas (VOSS & EMMONS, 

1996). As buscas ativas foram realizadas iniciando no final da tarde até a noite, das 18h às 
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22h e também no período da manhã, entre 6 h e 10 h. As buscas ativas por evidencias foram 

realizadas através de caminhadas nos diferentes ambientes constituintes da área de estudo, 

em busca de vestígios diretos (visualização, vocalização, carcaças) e indiretos (pegadas, 

fezes, tocas, pelos, arranhados etc.) da presença de mamíferos de médio porte. Estas foram 

realizadas de forma a emitir o mínimo de ruído possível, para evitar o afugentamento dos 

animais. Pelo mesmo motivo, preferencialmente, foram utilizadas as trilhas preexistentes 

nos pontos amostrais. O esforço amostral empregado com a busca ativa foi de quatro horas 

por ponto amostral, totalizando 16 horas de busca em toda a área distribuídos em 4 dias, 

sendo um dia por ponto amostral. 

Para a amostragem sistemática dos pequenos mamíferos foram utilizados dois 

métodos: live traps (Sherman® - 25 x 8 x 9 cm e Tomahawk® - 18 x 18 x 39 cm) (Fotos 162 e 

163) e pitfalls traps - armadilhas de interceptação e queda - contendo quatro baldes de 50 

litros, enterrados 5 metros um do outro, dispostos em formato de Y (Foto 164). Os baldes 

foram interligados por lona (cercas guia) com 90 centímetros de altura. Os pontos amostrais 

abrangeram as Áreas Diretamente Afetadas (ADA1, ADA2 e ADA3) e a Área de Influência 

Direta (AID). As live traps estavam dispostas em linha, contendo 10 armadilhas separadas por 

cerca de 15 m, sendo cinco Sherman® e cinco Tomahawk®. Quando possível, de acordo com 

a estrutura da vegetação, algumas armadilhas eram posicionadas no estrato vegetacional 

sub-bosque com o objetivo de capturar espécies arborícolas. As live traps eram reiscadas 

diariamente com isca denominada como isca mista, que consiste numa mistura de sardinha, 

aveia, banana e farinha de amendoim. 

Para a realização dessa amostragem com captura e possível coleta de mamíferos 

silvestres, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA) emitiu a 

Licença de número 033/2020. Além disso, todos os procedimentos de captura e manipulação 

dos animais seguiram as recomendações do guia de captura e manejo aprovado pelo Comitê 

da Sociedade Americana de Cuidado e Uso Animal de Mamíferos (Sikes et al. 2016). 
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Figura 162 - Busca Ativa Diurna. Vanessa Ferreira 

(22/10/2020) 

 

Figura 163 - Busca Ativa Noturna. Vanessa 

Ferreira (23/10/2020) 

 

Figura 164 - Armadilhamento fotográfico. Mayara 

Beltrão (22/10/2020) 

 

Figura 165 - Live trap do tipo Sherman. Mayara 

Beltrão (22/10/2020) 

 

  

Figura 166 - Live trap do tipo Tomahawk. Mayara 

Beltrão (26/10/2020) 

 

Figura 167 - Armadilha de queda do tipo Pitfall trap. 

Mayara Beltrão (22/10/2020) 

 

   

 

3.2.4.1.1.3.  Destino do Material Biológico Coletado 

 

Não houve necessidade de coletar material biológico uma vez que todos os indivíduos 

registrados puderam ser seguramente identificados em campo. 
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3.2.4.1.1.4.  Identificação e Classificação das Espécies 

 

Para a classificação taxonômica seguimos a Lista de Mamíferos do Brasil do Comitê de 

Taxonomia da Sociedade Brasileira de Mastozoologia (Abreu-Jr et al. 2020). Para a avaliação 

do status de conservação das espécies, no âmbito Nacional baseamos no MMA (2014) (Lista 

Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção) e no âmbito internacional 

na IUCN (2020.2) (International Union for Conservation of Nature). 

Para descrever e discutir as Interrelações Fauna-Flora, Fauna-Fauna; Hábitos 

Alimentares; Habitat Preferencial; Endemismos; Distribuição de Espécies, Espécies Exóticas; 

Espécies Raras; Espécies de Interesse Científico; Espécies de Valor Econômico e Alimentar; 

Espécies Bioindicadoras da Qualidade Ambiental; Espécies Vetores e Hospedeiras de 

Doenças (ou de importância médica) foram utilizados trabalhos de história natural 

recentemente publicados, quando a informação está disponível. As citações e referências 

utilizadas foram acrescentadas em cada tópico especificamente. 

 

3.2.4.1.1.5.  Tratamento Qualitativo e Quantitativo dos Dados 

 

Os dados obtidos por meio dos métodos sistemáticos (busca ativa, armadilhamento 

fotográfico, live traps e pitfall traps) foram usados tanto na elaboração da lista de espécies 

da área do empreendimento, quanto na construção da curva de acumulação de espécies, e 

no cálculo dos índices de diversidade, equitabilidade e similaridade. 

A caracterização da estrutura da comunidade dos mamíferos terrestres foi baseada na 

composição, riqueza, diversidade de Shannon (H’), Equitabilidade de Pielou (J’) e 

Similaridade de Jaccard, conforme os parâmetros indicados por KREBS (1989), usando o 

software Past (HAMMER et al. 2001). A eficiência da amostragem foi avaliada através de 

estimadores de riqueza de espécies, empregando o estimador Jackknife 1, também através 

do software Past (HAMMER et al. 2001). 

 

RESULTADOS - DIAGNÓSTICO REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 

 

No levantamento da mastofauna para o Diagnóstico Regional do EIA do Projeto Aterro 

Sanitário São José do Bonfim foram registradas um total de 21 espécies de mamíferos 
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terrestres, distribuídas em 11 famílias e cinco ordens, considerando registros realizados em 

estudos já realizados na Caatinga dentro do estado da Paraíba (Tabela 30). Foram 

registrados quatro estudos, dos quais foram extraídos dados referentes a quatro 

localidades/municípios. Destes, uma das localidades, que é uma unidade de conservação do 

tipo Reserva Particular do Patrimônio Natural, a RPPN Fazenda Almas, abrangeu a grande 

maioria das espécies. 

As ordens Carnivora e Rodentia são as mais diversas, tanto em representatividade de 

famílias quanto de espécies. Rodentia com nove espécies e Carnivora com cinco espécies, 

seguidas de Didelphimorphia, Cingulata e Pilosa. Estas ordens sendo representadas 

respectivamente por três, duas e uma espécie (Tabela 30). 

 

Tabela 30 - Fauna de mamíferos terrestres registrada na região de inserção do empreendimento Aterro 

Sanitário de São José do Bonfim/Paraíba, a partir de dados secundários levantados. São citadas as categorias 

de ameaça segundo listas oficiais globais (IUCN, 2020) 
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Táxon 
Nome 

Popular 
Fonte 

Ameaça 

IUCN MMA 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA     

Família Didelphidae     

Didelphis albiventris (Lund, 1840) timbú 4   

Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) 
cuíca-

graciosa 
3, 4   

Monodelphis domestica (Wagner, 1842) 

gambá-de-

cauda-curta 

cinza 

1, 3, 4   

ORDEM CINGULATA     

Família Dasypodidae     

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-peba 3, 4   

Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-galinha 3, 4   

ORDEM PILOSA     

Família Myrmecophagidae     

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) 
tamanduá-

de-colete 
3, 4   

ORDEM CARNIVORA     

Família Procyonidae     

Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798) guaxinim 3, 4   

Família Mustelidae     

Galictis cuja (Molina, 1782) furão 4   

Família Mephitidae     

Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785) gambá 4   

Família Canidae     

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) raposa 4   

Família Felidae     
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Herpailurus yagouaroundi (Geoffroy, 1803) 
gato-

mourisco 
3, 4  VU 

ORDEM RODENTIA     

Família Caviidae     

Kerodon rupestris (Wied, 1820) mocó 4  VU 

Galea spixii (Wagler,1831) preá 3, 4   

Cavia aperea (Erxleben, 1777) preá 4   

Família Echimyidae     

Thrichomys laurentius Thomas, 1904 punaré 3, 4   

Família Cricetidae     

Calomys expulsus (Lund, 1841) rato-comum 4   

Oligoryzomys stramineus (Bonvicino & Weksler, 1998) rato-do-mato 3, 4   

Wiedomys pyrrhorhinos (Wied, 1821) 
rato-de-nariz-

vermelho 
3, 4   

Necromys lasiurus (Lund, 1838) rato-comum 1, 3, 4   

Holochilus sciureus Wagner, 1842 
rato-do-

pântano 
4   

Cerradomys subflavus (Wagner, 1842) Rato-d-mato 2   

Fonte: 1 – EIA CTDR de Guarabira (2018), 2 – Souza et al. (2004), 3 – MMA/ICMBio (2009), 4 – Plano de Manejo 

RPPN Fazenda Almas (2015). Categorias de ameaça: VU – vulnerável. 
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RESULTADOS - DIAGNÓSTICO LOCAL (DADOS PRIMÁRIOS) 

 

3.2.4.1.1.6. Análises Quantitativas 

 

3.2.4.1.1.6.1. Riqueza e composição de espécies 

 

Foi registrado durante o levantamento da mastofauna terrestre do Projeto Aterro 

Sanitário São José do Bonfim na estação de seca, um total de nove espécies, distribuídas em 

quatro ordens e cinco famílias (Tabela 31, Anexo mastofauna 1). A ordem mais representativa 

foi Rodentia com 34 % do total, e as três demais ordens tiveram a mesma representatividade, 

22 % do total (Gráfico 1). No que se refere a distribuição das espécies por família, Cricetidae 

foi a mais representativa com 34 %, seguida por Didelphidae e Dasypodidae, ambas com 22 

%, por fim, também com a mesma representatividade, 11 %, as famílias Felidae e Canidae 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 1 - Distribuição da riqueza de espécies por ordem de mamíferos terrestres registrados para a área do 

projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 
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Gráfico 2 - Distribuição da riqueza de espécies por família de mamíferos terrestres registrados para a área do 

projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

 

Os pontos amostrais que apresentaram a maior riqueza de espécies foram ADA2 e 

ADA3, com 6 e 4 espécies registradas, respectivamente. De modo surpreendente o ponto 

amostral AID apresentou a menor riqueza, com apenas duas espécies registradas (Gráfico 3). 

Embora o ponto amostral AID seja o que possui uma vegetação mais densa em vários trechos 

e aparentemente estruturalmente mais complexa, essa baixa riqueza de espécies pode 

refletir o grau de perturbação ambiental até em trechos aparentemente mais conservados 

da área como um todo, de modo que a mesma não mais sustenta uma fauna diferenciada de 

acordo com a caracterização dos ambientes, uma vez que a área é pequena e existe uma 

interdependência entre elas em termos de locomoção, recurso de abrigo, locais para 

forrageamento, entre outros. 
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Gráfico 3 - Distribuição da riqueza de espécies de mamíferos terrestres por ponto amostral registrados para a 

área do projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

As espécies registradas no diagnóstico local correspondem a aproximadamente 43 % 

das espécies com registro no diagnóstico regional. As ordens que apresentaram menor 

similaridade com relação a distribuição das espécies registradas em ambos os diagnósticos 

foram Carnivora e Rodentia (Gráfico 4). Além da ausência de qualquer registro da ordem 

Pilosa no diagnóstico local. 

 

Gráfico 4 - Distribuição da riqueza de espécies por ordens de mamíferos terrestres registrados 

especificamente para a área do projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim - PB (azul) e para a 

Caatinga do estado da Paraíba (laranja), Brasil 
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Os pontos amostrais diferem entre si quanto a composição e abundância de espécies. 

A análise de similaridade de Jaccard mostrou que os pontos ADA2 e ADA1 são muito 

similares entre si, e diferentes do AID e ADA3. Este último apresentou a maior 

dissimilaridade entre todos os demais pontos (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 - Dendrograma da similaridade de Jaccard mostrando as semelhanças e diferenças na composição 

de espécies de mamíferos terrestres entre os pontos amostrais baseado nas espécies registradas pelos 

métodos sistemáticos para a área do projeto do Aterro Sanit 
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Tabela 31 - Lista de espécies da fauna de mamíferos terrestres registradas na área do empreendimento Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

Nome do táxon Nome popular 
Ponto de 

registro 

Forma de 

registro 

Hábit

at 

prefe

renci

al 

Hábit

at de 

regist

ro 

Hábitos 

alimenta

res 

Espécies 

migratór

ias 

Espécie

s 

cinegéti

ca ou 

xerimba

bo 

Espécie

s 

endêmi

cas 

Distribui

ção das 

Espécies 

Espéci

es 

raras 

Espéci

es 

exótica

s e/ou 

invasor

as 

Espéci

es de 

interes

se 

científi

co 

IU

C

N 

MMA 

Ordem 

Didelphimorphia 
               

Família Didelphidae                

Didelphis albiventris 

(Lund, 1840) 
timbú ADA2, AID GS, AF SD Camp F, O  Cin  

CE, CA, 

PA, PP 
     

Gracilinanus agilis 

(Burmeister, 1854) 
cuíca-graciosa 

ADA2, 

ADA3 
GS, PT SD Camp I, O    

CE, CA, 

PA 
     

Ordem Cingulata                

Família Dasypodidae                

Euphractus sexcinctus 

(Linnaeus, 1758) 
tatu-peba ADA3 BA SD Camp O  Cin  

AM, MA, 

CE, CA, 

PA, PP 
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Dasypus sp. tatu 
ADA1, 

ADA2 
BA SD Camp I  Cin  

AM, MA, 

CE, CA, 

PA, PP 

     

Ordem Carnivora                

Família Canidae                

Cerdocyon thous 

(Linnaeus, 1766) 
raposa ADA2, AID 

BA, 

AF 
SD Camp O    

MA, CE, 

CA, PA, 

PP 

     

Família Felidae                

Herpailurus 

yagouaroundi 

(Geoffroy, 1803) 

gato-mourisco ADA3 AF SD Camp C  Cin  

AM, MA, 

CE, CA, 

PA, PP 

    VU 

Ordem Rodentia                

Família Cricetidae                

Calomys expulsus 

(Lund, 1841) 
rato-comum 

ADA1, 

ADA2 

GS, 

PT 
I Camp I, F    CE, CA      

Wiedomys 

pyrrhorhinos (Wied, 

1821) 

Rato-de-nariz-

vermelho 
ADA3 GS SD Camp G   CAA CA      

Necromys lasiurus 

(Lund, 1838) 
rato-comum 

ADA1, 

ADA2 
GS SD Camp I, F    

AM, MA, 

CE, CA, 

PA, PP 

     

 

Legenda: Forma de Registro: BA = busca ativa, AF = armadilha fotográfica, GS = captura com armadilha tipo live-trap, PT = pitfall.  Habitat Preferencial: SD = Semi-

dependente de ambientes florestais; I = Independente. Hábitat de Registro: Camp = Campo Rupestre. Hábitos Alimentares: F = Frugívoro; G = Granívoro; I = Insetívoro; O 

= Onívoro; C = Carnívoro. Espécie Migratória: X. Cinegética: Cin. Endemismo: CAA = Caatinga. Distribuição: MA = Mata Atlântica, PA = Pantanal, PP = Pampa, CE = 

Cerrado, CA = Caatinga, AM = Amazônica. Espécie Rara: X: Exótica: X. Espécies Ameaçadas: IUCN (2020.2) e MMA (2014); VU = Vulnerável; EM = Em perigo.
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3.2.4.1.1.6.2. Abundância 

 

No total foram realizados 34 registros de indivíduos, sendo que a espécie mais 

abundante entre os pequenos mamíferos foi Gracilinanus agilis e entre os mamíferos de 

médio porte foi Cerdocyon thous, representando juntos 62 % da abundância total das 

espécies amostradas (Gráfico 5). As espécies menos abundantes foram Euphractus 

sexcinctus, Herpailurus yagouaroundi e Wiedomys pyrrhorhinos que foram representadas 

apenas por um registro (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 - Distribuição da abundância por espécie de mamíferos terrestres registrados para a área do projeto 

do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

 

Os pontos que apresentaram maior número de registros de espécies foram o ADA2 e 

AID, respectivamente. Esses dois pontos amostrais juntos representaram 76 % da 

abundância total (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Distribuição da abundância de mamíferos terrestres por ponto amostral registrados para a área do 

projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

 

3.2.4.1.1.6.3. Curva de Acumulação de Espécies, Estimativa de Riqueza e Eficiência 

amostral 

 

  O número acumulado de espécies da mastofauna terrestre registrada nas áreas do 

Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim, em função dos dias de amostragem 

apresentada através da curva de acumulação de espécies demonstra uma forte tendência a 

estabilização. Ao avaliar a eficiência amostral é possível observar que alguns dias a mais de 

amostragem podem ser necessários para que a comunidade possa ser amostrada por 

completo ou próximo disso. Tal fato é corroborado pelo estimador de riqueza Jackknife 1, 

que estimou que provavelmente ainda duas espécies podem ser registradas, subindo a 

riqueza para 11 espécies na região do empreendimento (Gráfico 8).  
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Gráfico 8 - Curva de acumulação de espécies para mamíferos terrestres e estimativa de riqueza de espécies 

(Jackknife 1) para a área do Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

3.2.4.1.1.6.4. Diversidade e equitabilidade 

 

As análises dos índices de e Diversidade de Shannon (H’) e Equitabilidade de Pielou 

(J’) foram geradas por pontos de amostragem e total para a área, utilizando os dados dos 

mamíferos terrestres registrados na amostragem do Projeto Aterro Sanitário São José do 

Bonfim, Paraíba. Os resultados das análises mostraram que os pontos ADA2 (H’ = 1,24) e 

ADA3 (H’ = 1,38) foram os que apresentaram maiores índices diversidade. Os pontos ADA1 e 

AID onde foram registradas, três e duas espécies, respectivamente, apresentaram os 

menores índices ADA1 (H’ = 1,04) e AID (H’ = 0,32) (Tabela 32). 

A equitabilidade de Pielou variou de relativamente baixa no ponto amostral AID (J’ = 

0,46) a alta no ponto amostral ADA3 (J’ = 1). Este resultado demonstra ausência de 

uniformidade entre os pontos amostrais, evidenciando a dominância de indivíduos de 

algumas espécies nas amostragens, como Gracilinanus agilis e Cerdocyon thous. 
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Tabela 32 - Índices de diversidade para mamíferos terrestres por ponto amostral e área total da amostragem 

do Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 
 

ADA1 ADA2 ADA3 AID Total 

Riqueza (S) 3 6 4 2 9 

Indivíduos 4 16 4 10 34 

Shannon (H') 1,04 1,24 1,38 0,32 1,79 

Equitabilidade (J') 0,94 0,69 1 0,46 0,81 

 

3.2.4.1.1.7. Análises Qualitativas 

 

3.2.4.1.1.7.1. Interrelações fauna-flora, fauna-fauna 

 

No contexto das interrelações, a fauna de mamíferos terrestres registrada no 

presente estudo representa a manutenção e regeneração de florestas por fornecimento de 

diversos serviços ecossistêmicos como dispersão de sementes, polinização e controle “top-

down” exercido nas populações de presas (DIRZO & MIRANDA, 1990). Neste sentido, a 

importância ecológica dessas interações está relacionada com os hábitos comportamentais 

e, principalmente, alimentares. Especificamente, os insetívoros controlam populações de 

invertebrados, os carnívoros controlam diretamente populações de vertebrados ou 

invertebrados, podendo ser pragas, os frugívoros dispersam sementes e polinizam entre 

outras funções ecossistêmicas. 

A maioria das espécies registradas estão inseridas em mais de uma guilda trófica 

(PAGLIA et al., 2012). As guildas mais representativas foram os onívoros e insetívoros, ambas 

sendo representada por quatro espécies, seguida dos insetívoros, com cinco espécies, 

frugívoros com duas espécies, e por fim, com uma espécie, as guildas dos carnívoros e 

granívoros. A maior representatividade dos onívoros e insetívoros provavelmente está 

relacionada à diversidade dos hábitats, pois espécies onívoras normalmente não requerem 

hábitats especializados, por serem espécies generalistas (SCHLINKERT et al., 2016). 
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3.2.4.1.1.7.2. Espécies ameaçadas de extinção 

 

De acordo com o status de conservação das espécies por meio da Lista de Espécies 

Ameaçadas da IUCN (IUCN, 2020) não há nenhuma espécie registrada inserida em algum 

grau de ameaça. Na Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção 

através da Portaria MMA nº 444, DE 17 de Dezembro de 2014 (MMA, 2014), duas espécies 

estão classificadas como Vulnerável (VU): Herpailurus yagouaroundi e Kerodon rupestris. Esta 

última foi registrada apenas no diagnóstico regional, e a primeira em ambos os diagnósticos. 

As espécies são classificadas dentro de algum grau de ameaça porque se entende que 

está havendo diminuição das suas populações e, portanto, alto risco de extinção seja local 

e/ou regional. Nos últimos anos a Caatinga vem experimentando um crescimento de alguns 

empreendimentos que necessariamente precisam explorar o ecossistema e causa 

principalmente perda de hábitat, que é considerado o fator principal de extinção de espécies 

no mundo, como parques eólicos, linhas de transmissão e também, aterros sanitários. Esses 

empreendimentos podem atingir populações da animais, incluindo a mastofauna terrestre. 

Apesar disso, as espécies que tiveram registros em algum grau de ameaça são espécies 

comumente registradas nesse ecossistema. 

A distribuição geográfica das espécies classificadas como Vulnerável está detalhada 

a seguir: 

Herpailurus yagouaroundi: esta espécie se estende do sul dos Estados Unidos, passando 

pelo México, América Central até a América do Sul, do leste dos Andes até o Atlântico, 

descendo até o centro da Argentina (HUSSON, 1978; OLIVEIRA, 1998). É amplamente 

distribuída na Caatinga e Mata Atlântica. No Nordeste do Brasil foi registrada nos 

estados da Paraíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte (FEIJÓ & LANGGUTH, 

2013; MARINHO et al., 2018). 

Kerodon rupestris: esta espécie é endêmica do bioma Caatinga, ocorrendo no nordeste 

do Brasil, desde o estado de Minas Gerais no sudoeste até o Ceará (DUNNUM, 2015). 

Também ocorre por meio de introdução na ilha de Fernando de Noronha desde 1967 

(OREN, 1984). 
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3.2.4.1.1.7.3. Distribuição das espécies 

 

Das nove espécies registradas, quatro delas possuem uma ampla distribuição, 

ocorrendo em todos os biomas brasileiros (Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampas, 

Pantanal e Amazônia), das demais, duas espécies ocorrem em quatro ou cinco biomas 

brasileiros, ou seja, espécies também amplamente distribuídas. Ainda duas possui uma 

distribuição um pouco restrita em relação as anteriores, ocorrendo em três e dois biomas, e 

uma, Kerodon rupestris, tem distribuição bastante restrita, ocorrendo em apenas um bioma, 

ou seja, se configura como espécie endêmica. Esse fato corrobora a informação já 

mencionada sobre uma composição de espécies generalistas. 

 

3.2.4.1.1.7.4. Espécies endêmicas 

 

Uma espécie é endêmica, possui registro apenas para a Caatinga, Kerodon rupestres. 

Essa espécie ocorre no nordeste do Brasil, desde Minas Gerais no sudoeste até o Ceará 

(DUNNUM, 2015). Também foi introduzida na ilha de Fernando de Noronha desde 1967 

(OREN, 1984). Além de endêmica, essa espécie é classificada como vulnerável pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2014). A combinação desses fatores coloca tal espécie 

numa posição especial quando se trata de monitoramento de populações e medidas 

mitigatórias espécie-específicas, no sentido de dar prioridade para que se possa acompanhar 

o seu status de conservação nas áreas do empreendimento em todas as suas etapas. 

 

3.2.4.1.1.7.5. Espécies exóticas e/ou invasoras 

 

Não houve o registro de nenhuma espécie exóticas e/ou invasoras em ambos os 

diagnósticos, local e regional. 

 

3.2.4.1.1.7.6. Espécies migratórias 

 
Não houve o registro de nenhuma espécie migratória em ambos os diagnósticos, 

local e regional. 
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3.2.4.1.1.7.7. Espécies raras 

 

Nenhuma espécie registrada a partir dos dados secundários é considerada rara, nem 

globalmente, nacionalmente ou regionalmente. Quando nos referimos ao estado da 

Paraíba, não é possível estabelecer status de raridade da fauna, uma vez que poucos estudos 

foram realizados, qualquer afirmação nesse sentido seria prematura. 

 

3.2.4.1.1.7.8. Espécies de interesse científico  

 

O roedor Kerodon rupestris e todos os gatos silvestres são espécies de interesse 

científico. O K. rupestris por ser endêmico e ameaçado (ver detalhamento no tópico 

“Espécies endêmicas e ameaçadas”). 

Com relação ao registro do felino, H. yagouaroundi, por ser classificado como 

vulnerável na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção, tal espécie é alvo de Planos 

de Ação Nacionais para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção (ICMBIO, 2017). 

As principais ameaças para essas espécies são a perda de habitat, a retaliação pela população 

humana, em razão de conflitos com criadores de animais domésticos, atropelamentos e por 

poderem fazer parte dos ciclos de transmissão de patógenos causadores de doenças, a partir 

do contato com carnívoros domésticos (ALMEIDA et al., 2013). 

 

3.2.4.1.1.7.9. Espécies de valor econômico e alimentar (cinegéticas e xerimbabos) 

 

Sob o aspecto da economia, vale ressaltar a importância da fauna de mamíferos 

terrestres na manutenção e regeneração de florestas por fornecimento de diversos serviços 

ecossistêmicos, como exemplos: dispersão de sementes, polinização e controle “top-down” 

exercido nas populações de presas (DIRZO & MIRANDA, 1990). 

Todas as espécies de mamíferos de médio porte registradas no diagnóstico regional 

e local são, ou foram em algum momento da história, cinegéticas e utilizadas para fins de 

alimentação, econômico (comercialização com exportação) e criação para domesticação 

(FERNANDES-FERREIRA, 2014). Todas as espécies de médio porte já tiveram registros para 

fins alimentares. A espécie H. yagouaroundi é uma das mais atingidas historicamente para 
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domesticação e comercialização de algumas partes específicas, além de Cerdocyon thous e 

Procyon cancrivorous (FERNANDES-FERREIRA, 2014). No que se refere as espécies de 

pequeno porte, não há registros dos usos citados anteriormente. 

 

3.2.4.1.1.7.10.  Espécies bioindicadoras da qualidade ambiental 

 

A ocorrência de determinadas espécies, como também a abundância de alguns 

grupos de fauna, incluindo os mamíferos, nos estudos em regiões tropicais é considerado, 

por vezes, um indicativo de boa qualidade ambiental (DEVELEY & METZGER, 2006; 

GARDNER et al., 2008). Apesar disso, quando se trata de mamíferos terrestres em específico, 

não há comprovação de alguma espécie atuando como bioindicadora de qualidade do 

ambiente. 

Contudo, se faz necessário ressaltar que ao se observar uma comunidade de 

mamíferos terrestres, especialmente de médio porte, é possível traçar um perfil de qualidade 

ambiental, por ser um dos grupos mais sensíveis a processos que levam à extinção local e 

diminuição populacional, ocasionados por histórico de caça e conversão de terras naturais 

em antrópicas (FLANNERY, 1994). Esse fato é corroborado pelo Ministério do Meio 

Ambiente, que através do ICMBio, em 2014, lançou uma cartilha com o objetivo de capacitar 

pessoas para Monitoramento da Biodiversidade. Essa cartilha de nome "Biologia dos 

indicadores biológicos" considera os mamíferos terrestres de médio porte como grupo 

prioritário (KINOUCHI, 2014). Desse modo, não se trata de uma espécie-específica, mas a 

combinação de fatores como riqueza e abundância de espécies de mamíferos terrestres pode 

ser considerada como bioindicadoras da qualidade ambiental. 

 

3.2.4.1.1.7.11. Espécies vetores e hospedeiras de doenças (ou de importância médica) 

 

Tanto no diagnóstico regional, como no local foram registradas diversas espécies da 

mastofauna terrestre que participam de ciclos de transmissão de agentes patogênicos sejam 

desempenhando papel como hospedeiras e/ou reservatórios zoonóticos de Leishmania, 

Leptospira, hantavirus, raiva, tripanossomatídeos etc. Uma análise global de sistemas de 

doenças em que um patógeno pode passar de uma espécie reservatório para outra ou outras, 
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incluindo alvo humano e não-humano, os mamíferos que apresentaram os maiores 

potenciais pertencem a ordem Rodentia, seguida de Carnivora como as mais representativas 

(PLOURDE et al., 2017). Em ambos os diagnósticos regional e local, a ordem mais 

representativa foi Rodentia. 

 

3.2.4.1.1.8. Síntese conclusiva 

 

Na composição de espécies de mamíferos terrestres da região de implantação do 

empreendimento - Aterro Sanitário de São José do Bonfim – Paraíba há espécies que 

precisam de atenção especial, seja em razão do grau de ameaça, endemismo e/ou baixa 

abundância de registros. Além disso, nesse mesmo sentido, no diagnóstico regional também 

há registro de espécies importantes. A diversidade registrada localmente representa uma 

baixa porcentagem do total das espécies de mamíferos terrestres que possuem ocorrência 

confirmada para o estado da Paraíba nos limites do bioma Caatinga.  

Por não existir fronteira física ou climática que isole os ambientes de Caatinga da 

Paraíba dos demais estados, é pertinente pensar os ambientes amostrados nesse 

empreendimento podem funcionar como possíveis áreas fonte e dreno, ou seja, receber 

indivíduos de outras espécies através dos processos de imigração por meio da dispersão. 

Apesar disso, muito provavelmente em razão do alto nível de degradação ambiental e 

conversão de uso do solo, com predomínio de áreas abertas, que passaram por corte raso e 

seletivo de madeira bastante intenso, com muitos trechos funcionando como áreas de 

pastagem, além de atividades de caça, constatou-se uma baixa riqueza da fauna de 

mamíferos terrestres, com populações se mantendo em baixíssimas densidades, e muito 

provavelmente sob risco iminente de extinção local das espécies mais vulneráveis às 

alterações ambientais.  

Portanto, as etapas de implantação, operação e desativação do Aterro Sanitário de 

São José do Bonfim precisam ser conduzidas considerando medidas mitigadoras para esta 

fauna que já demonstra fragilizada. Portanto, a realização de programas de resgate e 

monitoramentos faunísticos da comunidade e/ou específicos para fauna ameaçada e 

endêmica é imprescindível para acompanhamento dos possíveis impactos do 

empreendimento nas áreas de entorno e para a elaboração de medidas mitigadoras e/ou 
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corretivas, que podem ser por exemplo a conservação de hábitats específicos, sítios de 

reprodução e/ou abrigos etc. 

Anexo mastofauna 1 - Registro fotográfico dos espécimes registrados em campo. 

 

Figura 168 - Calomys expulsus (Rato-comum) - 

Mayara Beltrão (21/10/2020) 

 

Figura 169 - Didelphis albiventris (Timbú) – Mayara 

Beltrão (25/10/2020) 

 

  

Figura 170 - Cerdocyon thous (Raposa) – Armadilha 

fotográfica (23/10/2020) 

 

Figura 171 - Herpailurus yagouaroundi (Gato-

mourisco) – Armadilha fotográfica (24/10/2020) 
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Figura 172 - Gracilinanus agilis (Cuíca) - Mayara 

Beltrão (26/10/2020) 

 

Figura 173 - Necromys lasiurus (Rato-comum) - 

Mayara Beltrão (22/10/2020) 

 

   

Figura 174 - Wiedomys pyrrhorhinos (Rato-

de-nariz-vermelho) - Mayara Beltrão 

(24/10/2020) 

 

Figura 175 - Dasypus sp. (Tatu) - Mayara Beltrão 

(22/10/2020) 

 

 

3.2.4.2. Herpetofauna 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os anfíbios e répteis estão amplamente distribuídos por todo o mundo devido ao 

sucesso de ocupação de uma ampla gama de ambientes (DUELLMAN & TRUEB 1994). 

Atualmente, são conhecidas 8.238 espécies de anfíbios e 11.341 de répteis no mundo (FROST 

2020, UETZ et al. 2020). A região Neotropical é conhecida por apresentar uma das maiores 

riquezas e, entre os países que a compõem, o Brasil se destaca por abrigar a maior 

diversidade de anfíbios e répteis, com 1.136 e 795 espécies, respectivamente (COSTA & 

BÉRNILS 2018, SEGALLA et al. 2019). Essa riqueza combinada com os diversos tipos de 

ambientes que as espécies ocupam e a diversidade de hábitos que apresentam, faz deste 

grupo um bom indicador ambiental (POUGH et al. 2008). Muitas espécies são especializadas 

quanto à sua dieta, tipo de microhábitat, e modo reprodutivo (e.g. PINTO & LEMA 2002, 
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MAGESKI et al. 2017, CARRILLO et al. 2020), de modo que podem responder rapidamente a 

perturbações no ambiente como perda de cobertura vegetal (PETRANKA et al. 1994, 

POUGH et al. 2008) e fragmentação de hábitats (MARSH & PEARMAN 1997), seja por meio 

da diminuição da população local ou até mesmo a sua extinção daquele ambiente específico. 

Apesar de o Brasil possuir uma das maiores biodiversidades do mundo, sua 

distribuição não é homogênea ao longo do espaço e ainda há muitas lacunas de 

conhecimento em diversas regiões do país. Por muito tempo, a Caatinga foi descrita como 

pobre em diversidade para a herpetofauna e com baixo grau de endemismos (RODRIGUES 

2003). Entretanto, nos últimos anos, diversos trabalhos vêm sendo publicados com 

inventários de espécies para diversos locais, além de atualizações para os dados da atual 

biodiversidade da Caatinga (GARDA et al. 2018), e descrições de novas espécies 

(MAGALHÃES et al. 2014, CARVALHO et al. 2016, FRANCO et al. 2017, TAUCCE et al. 2020), 

aumentando o número de espécies para o bioma. Apesar disso, ainda é um bioma pouco 

conhecido comparado a biomas florestais, sendo necessário maior esforço de pesquisas para 

o bioma. Muitas espécies são sequer conhecidas, pois seus hábitats naturais estão sendo 

destruídos pela ação humana (SILVANO & SEGALLA 2005), seja pela pressão de caça, para 

uso da própria população da região como alimentação, no tratamento de doenças, além da 

caça para fins comerciais (ALVES et al. 2012), quanto pelo desmatamento para a prática de 

atividades agrícolas (CASTELETTI et al. 2003) e projetos de desenvolvimento como estradas, 

barragens, empreendimentos para geração de energia, tratamento de lixo e esgoto, etc. 

Na Paraíba, a maioria dos estudos que listam espécies de anfíbios e répteis são para 

localidades específicas (e.g. PROTÁZIO et al. 2015, OLIVEIRA et al. 2018, VIEIRA et al. 2020). 

Dentre esses trabalhos, apenas Pereira-Filho et al. (2017) e Franzini et al. (2019) trazem uma 

lista estadual de serpentes e lagartos. Entretanto, ainda é possível observar uma grande 

lacuna de conhecimento para alguns municípios, sendo urgente a necessidade de mais 

estudos para suprir a demanda de conhecimento dos anfíbios e répteis que ocorrem no 

estado. Esses estudos são ainda importantes para servirem de subsídio para propostas de 

conservação e definição de estratégias mitigadoras dos impactos ambientais em 

empreendimentos, como no caso de aterros sanitários, que mesmo os de pequeno porte, 

geram impactos ambientais irreparáveis (GOMES et al. 2015). A atividade remove toda a 

cobertura vegetal no ambiente, provocando a perda de habitat e o deslocamento da fauna 

silvestre de suas áreas naturais, aumento de ruído, movimentação humana e de maquinários, 
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e em especial no bioma Caatinga, que vem sofrendo com um grande perda de habitat nos 

últimos anos (ANTONGIOVANNI et al. 2018).  

A área em que se encontra o município de São José do Bonfim é uma área prioritária 

para conservação classificada como importância biológica “Alta” segundo MMA (2007), mas 

não é considerada uma área importante para Conservação de Espécies Ameaçadas 

(MMA/ICMBIO 2019). Além disso, Tabarelli & Silva (2003), identificaram 82 áreas prioritárias 

para a conservação da biodiversidade na Caatinga, das quais 27 foram classificadas como 

áreas de extrema importância biológica, 12 como áreas de muito alta importância, 18 como 

alta importância e 25 insuficientemente conhecidas, mas de provável importância. Seis áreas 

estão no estado da Paraíba e a região do município de São José do Bonfim também está 

classificada como uma região de “alta” importância biológica para a Caatinga. Ainda, a 

região onde está inserido o município está entre outras duas áreas definidas como de 

“Extrema” e de “Muito alta” importância biológica (TABARELLI & SILVA 2003). Estes dados 

ressaltam a importância de estudos e atividades voltadas para elaborações de estratégias de 

conservação biológica da região. 

O presente relatório apresenta os dados primários e secundários referentes à 

herpetofauna da área do Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, para compor o 

Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) 

para obtenção da Licença de Instalação do empreendimento. 

 

METODOLOGIA - DIAGNÓSTICO REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 

 

Para compor as espécies com potencial ocorrência na área do empreendimento e 

áreas adjacentes, foram consultados trabalhos publicados em periódicos e trabalhos 

técnicos provenientes do estado da Paraíba (PB) e localidades do Rio Grande do Norte (RN) 

próximas ao município do empreendimento, totalizando 12 trabalhos em um raio de 150 km 

do município de São José do Bonfim. Para anfíbios, foram consultadas as seguintes 

publicações: Arzabe (1999), que avaliou padrões de atividade reprodutiva para populações 

de anfíbios em São José do Bonfim e Maturéia, PB; Vieira et al. (2007), que caracterizaram a 

estrutura, composição e uso do habitat em uma taxocenose de anuros no Cariri Paraibano; 

Leite-Filho et al. (2015), que analisaram a estrutura de uma comunidade de anuros em São 

João do Cariri, PB; Protázio et al. (2015), que avaliaram as interações de nicho em uma 
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assembleia de anuros em Cabaceiras, PB; e Oliveira et al. (2018), que avaliaram aspectos de 

história natural e a composição da anurofauna de Catolé do Rocha, PB. Para répteis, foram 

utilizados: Freire et al. (2009), que sintetizaram o conhecimento atual e perspectivas para 

répteis do Seridó, RN e Cariri, PB; Pereira-Filho et al. (2017), que apresentaram informações 

de história natural e distribuição de serpentes em algumas localidades de Caatinga e Mata 

Atlântica da Paraíba; Franzini et al. (2019), que sistematizaram a distribuição de lagartos para 

o estado da Paraíba; e Vieira et al. (2020), onde apresentam uma lista de serpentes para uma 

RPPN no município de São José dos Cordeiros, PB. Para herpetofauna foram examinados: 

Relatório técnico da criação da Unidade de Conservação de Proteção Integral na Serra de 

Teixeira, PB (MMA/ICMBIO 2009); Caldas et al. (2016), que listaram as espécies de anfíbios e 

répteis para o Seridó do RN; e o Plano de Manejo da RPPN Fazenda Almas, localizada entre 

os municípios de Sumé e São José dos Cordeiros, PB (IBAMA 2015). Para todas as espécies 

listadas, foi avaliado o status de conservação sugerido pela lista nacional (MMA 2014) e 

internacional (IUCN 2020). 

 

 METODOLOGIA - DIAGNÓSTICO LOCAL (DADOS PRIMÁRIOS) 

 

3.2.4.2.1.1. Período de Amostragem e Desenho Amostral 

 

O levantamento das espécies da herpetofauna foi executado em campanha única, 

realizada no período de estiagem, entre os dias 21 e 26 de outubro de 2020, através de 

diferentes métodos. Na busca ativa limitada por tempo (diurna e noturna), foram percorridas 

trilhas pré-definidas e no entorno de corpos d’água, considerando a facilidade de acesso e 

tipos de ambientes, sendo um dia para cada ponto. Em cada ponto amostral, foram 

instaladas armadilhas de interceptação e queda (pitfalls traps), contendo quatro baldes de 50 

litros, enterrados 5 metros um do outro, dispostos em formato de Y. Os baldes foram 

interligados por lona (cercas guia) com 90 centímetros de altura. Os pontos amostrais 

abrangeram as Áreas Diretamente Afetadas (ADA1, ADA2 e ADA3) e a Área de Influência 

Direta (AID) a cerca de 500 metros de distância das ADA (Figura 176). Os horários de 

amostragem concentraram-se entre 7 e 10 horas da manhã para revisão de pitfalls, entre 16 

e 18 horas para busca ativa diurna e entre 18 e 20 horas para busca ativa noturna.  

 



 

 260 

Figura 176 - Mapa contendo detalhamento do desenho amostral realizado para a herpetofauna e mastofauna 

no Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

 

 

Pontos amostrais Coordenadas Geográficas (UTM) 

ADA1 24 M 690556 9211794 

ADA2 24 M 691113 9211778 

ADA3 24 M 690238 9211882 

AID 24 M 691120 9212412 

 

Ponto 

amostral 
Tipo de armadilha Coordenada geográfica 

ADA1 

Pitfall trap 24M 690555; 9211793 

Live trap 24 M 690587; 9211782 

Camera trap 24M 690597; 9211797 
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ADA2 

Pitfall trap 24M 691113; 9211778 

Live trap 24M 691117; 9211804 

Camera trap 24M 691087; 9211783 

ADA3 

Pitfall trap 24M 690238; 9211882 

Live trap 24M 690240; 9211956 

Camera trap 24M 690192; 9211938 

AID 

Pitfall trap 24M 691119; 9212412 

Live trap 24M 691079; 9212467 

Camera trap 24M 691135; 9212424 

 

 

3.2.4.2.1.2. Coleta de Dados Biológicos 

 

Para aumentar a eficiência na aquisição dos dados, foram utilizados uma combinação 

de métodos amostrais. A busca ativa diurna e noturna (HEYER et al. 1994) (Fotos 179 e 180) 

é um método que consiste no deslocamento a pé dos consultores em trilhas e outros 

ambientes de fácil acesso com o intuito de inspecionar possíveis microhábitats onde os 

animais possam ser encontrados, como troncos, pedras, folhiço, ocos de árvores (Fotos 181 

e 182). Também foi realizada busca ativa em ambientes alagados para a procura 

principalmente de anfíbios durante o período crepuscular e noturno. Apesar de não estarem 

em período reprodutivo, muitos anfíbios são encontrados pela proximidade com corpos 

d’água. Foram realizadas busca ativa diurna limitada por tempo entre 16 e 18 horas com o 

intuito de registrar animais ativos durante o dia (e.g. lagartos, serpentes e quelônios) e entre 

18 e 20 horas para registrar animais predominantemente noturnos (e.g. serpentes, anfíbios). 

A busca ativa foi realizada durante 4 dias, sendo um ponto amostral por dia, tanto no período 

da tarde, quanto no período da noite, totalizando 16h/consultor, sendo contabilizado o 

número de espécies e espécimes encontrados através de avistamento. 

Concomitantemente, utilizou-se o método de armadilha de interceptação e queda 

(pitfall traps) (FISHER & ROCHESTER 2012), que consiste em uma série de baldes enterrados 

com a abertura ao nível da superfície do solo, em linha reta ou em formato de Y, intercalados 

por cercas guia de lona com uma parte também enterradas no solo. Anfíbios e répteis que 
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estejam se locomovendo pela área tendem, ao se deparar com a lona, seguir por ela até cair 

dentro dos baldes (Fotos 177 e 178). Para a instalação das armadilhas foram selecionadas 

previamente três pontos dentro da área do Projeto do Aterro Sanitário de São José do 

Bonfim denominadas de ADA1, ADA2 e ADA3, e uma a cerca de 500 m de distância 

denominada AID. Em cada ponto amostral foram instalados 4 baldes de 50 litros em formato 

de Y, distantes cerca de 5 metros entre si e conectados por cercas-guias de lona com 90 cm 

de altura do solo e 10 cm enterrados. Em cada balde foi colocado uma pequena placa de 

isopor para que os animais que eventualmente caíssem nos baldes, pudessem se abrigar do 

sol. Essas armadilhas permaneceram abertas durante 5 noites, gerando um esforço amostral 

de 80 armadilhas/noite (4 armadilhas x 5 noites x 4 pontos amostrais). A contenção e captura 

dos indivíduos, foi realizada manualmente, com uso de luvas e/ou gancho herpetológico 

(Figura 178) e posteriormente soltos próximos às áreas onde forma encontrados. 

Além dos dois métodos descritos acima, a coleta de dados também foi 

complementada por encontros ocasionais, que consiste no registro de espécimes na área do 

empreendimento e entorno, que não através de métodos sistemáticos, como por exemplo 

avistamento de espécimes durante a implementação das armadilhas, avistamento por 

terceiros ou armadilhas de outros grupos da fauna, como as armadilhas de contenção viva 

que capturam principalmente mamíferos de pequeno porte.  

 

 

Figura 177 - Armadilha de queda (Pitfall trap) – 

Vanessa Ferreira (22/10/2020) 

 

 

  

Figura 178 - Revisão dos Pitfalls – Mayara Beltrão 

(22/10/2020) 
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3.2.4.2.1.3. Destino do Material Biológico Coletado 

 

Os espécimes coletados (Licença Sudema nº 037/2020) serão tombados na Coleção 

Herpetológica da Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Sistemática e ecologia. 

 

3.2.4.2.1.4. Identificação e Classificação das Espécies 

 

Para identificação e classificação das espécies de anfíbios, foi utilizado a última lista 

de anfíbios de Segalla et al. (2019) e Frost (2020) e para répteis foi utilizado a última lista de 

répteis de Costa & Bérnils (2018).  

Figura 179 - Busca ativa diurna – Mayara Beltrão 

(22/10/2020) 

 

Figura 180 - Busca ativa noturna – Mayara Beltrão 

(22/10/2020) 

 

  

Figura 181 - Busca ativa em possíveis abrigos de 

anfíbios e répteis – Vanessa Ferreira (26/10/2020) 

 

Figura 182 - Busca ativa em possíveis abrigos de 

anfíbios e répteis – Vanessa Ferreira (23/10/2020) 

 

  



 

 264 

Para classificar o status de ameaça de extinção para a herpetofauna, foram utilizadas 

a lista nacional (MMA 2014) e a lista internacional (IUCN 2020). 

Para descrever e discutir as Interrelações Fauna-Flora, Fauna-Fauna; Hábitos 

Alimentares; Habitat Preferencial; Endemismos; Distribuição de Espécies, Espécies Exóticas; 

Espécies Raras; Espécies de Interesse Científico; Espécies de Valor Econômico e Alimentar; 

Espécies Bioindicadoras da Qualidade Ambiental; Espécies Vetores e Hospedeiras de 

Doenças (ou de importância médica) foram utilizados trabalhos de história natural 

recentemente publicados ou quando a informação está disponível. As citações e referências 

utilizadas foram acrescentadas em cada tópico especificamente.  

 

3.2.4.2.1.5. Tratamento Qualitativo e Quantitativo dos Dados 

 

Os dados obtidos por meio dos métodos sistemáticos (busca ativa diurna e noturna e 

pitfall) foram complementados com dados de encontros ocasionais. Estes dados foram 

incorporados à lista de espécies da área do empreendimento, entretanto não foram 

utilizados na construção da curva de acumulação de espécies, e no cálculo dos índices de 

diversidade, equitabilidade e similaridade. Para similaridade entre dados primários e 

secundários, foram acrescentados dados de ocorrência ocasional por se tratar de uma análise 

que envolve presença e ausência, e refletirá numa maior veracidade dos dados. 

A curva de acumulação de espécies consiste em mostrar a eficiência de amostragem 

das espécies encontradas no estudo. As análises foram realizadas com base na matriz de 

dados de abundância das espécies registradas, utilizando 1000 aleatorizações das amostras, 

pelo método Jackknife1, no programa EstimateS© v9.1.0 (COLWELL 2012). 

Para avaliar a diversidade da área, foi utilizado o Índice de Shannon (H’), que se baseia 

na abundância proporcional das espécies, considerando a riqueza de espécies e sua 

equidade. Esse método é amplamente utilizado por sua alta capacidade discriminante 

(MAGURRAN 1988, KREBS 1989), possibilitando comparações entre áreas, métodos e 

abordagens. 

A equitabilidade foi avaliada utilizando o índice da Equidade de Pielou (J’), associada 

ao Índice de Shannon. Esse método calcula o padrão de distribuição de indivíduos entre as 

espécies e proporcional à diversidade. 
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Para avaliação da similaridade entre os pontos amostrais e entre os dados locais e 

regionais, foi utilizado o Índice de Similaridade de Jaccard. Para tanto, foram utilizados os 

dados de abundância de cada espécie por ponto amostral, enquanto na comparação entre 

os dados locais e regionais foram utilizados dados de ocorrência (presença e ausência) das 

espécies. Este índice foi calculado e ilustrado com um dendrograma no software Past 4.03 

(HAMMER et al. 2001). 

 

RESULTADOS - DIAGNÓSTICO REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 

 

A partir do levantamento de dados secundários, foi possível identificar 26 espécies de 

anfíbios e 54 de répteis com potencial de ocorrência para a área do Projeto do Aterro 

Sanitário de São José do Bonfim (Tabela 34). Entre os anuros, a família Leptodactylidae é a 

mais diversa, representada por 12 espécies (46 % do total), seguida por Hylidae (7 espécies, 

27 %), Bufonidae (2 espécies, 8 %) e Ceratophrydae, Microhylidae, Odontophrynidae, 

Phyllomedusidae e Pipidae com uma espécie cada (Gráfico 9). Para os lagartos, as famílias 

Gekkonidae e Gymnophtalmidae apresentaram as maiores riquezas (4 espécies cada, 17 %), 

seguido por Phyllodactylidae, Scincidae e Teiidae (com 3 espécies cada, 13 %), Tropiduridae (2 

espécies, 9 %) e  Iguanidae, Leiosauridae, Polychrotidae e Anguidae com uma espécie cada 

(Gráfico 10). 
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Gráfico 9 - Distribuição do número de espécies de anfíbios registrado por dados secundários, segundo 

famílias, para o Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 - Distribuição do número de espécies de lagartos registrado por dados secundários, segundo 

famílias, para o Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 
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Entre as serpentes, a família mais rica foi Dipsadidae (14 espécies, 58 % do total), 

seguida por Boidae (3 espécies, 13 %), Colubridae, Leptotyphlopidae e Viperidae (2 espécies 

cada, 8 %) e Elapidae com uma espécie (Gráfico 11). Entre os demais répteis, incluindo 

anfisbênias, testudines e crocodilianos, as famílias Amphisbaenidae e Chelidae foram 

representadas por 2 espécies cada (29 %), e Kinosternidae, Testudinidae e Alligatoridae foram 

representadas com uma espécie cada (14 %) (Gráfico 12). 

 

Gráfico 11 - Distribuição do número de espécies de serpentes registrado por dados secundários, segundo 

famílias, para o Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

Gráfico 12 - Distribuição do número de espécies de anfisbênias, testudines e crocodilianos registrado por 

dados secundários, segundo famílias, para o Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, 

Brasil. 
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Os trabalhos utilizados na confecção dos dados secundários foram realizados em 

ambientes distintos, contemplando diferentes fitofisionomias inseridas na Caatinga. Apesar 

disso, a maioria das espécies foi registrada em dois estudos ou mais. Isso pode indicar que 

essas espécies possuem uma plasticidade e se adaptam em diversos tipos de ambientes. A 

descrição dos ambientes pesquisados nos trabalhos nem sempre coincidiram com as 

fisionomias encontradas dentro da área do projeto do Aterro Sanitário de São José do 

Bonfim. No entanto, é evidente que a lista de anfíbios e répteis apresentada na Tabela 34 é 

caracterizada por espécies típicas de Caatinga, embora também inclua espécies comuns para 

outros biomas (COSTA & BÉRNILS 2018, FROST 2020). Vale ressaltar que a Ordem 

Testudines aparece em poucos estudos e isso se deve ao fato de que este grupo possui menos 

espécies em relação aos outros grupos, possuem hábitats e hábitos restritos e a maioria das 

pesquisas e metodologias com herpetofauna não são voltadas para esta ordem e, além disso, 

o estado da Paraíba é um dos menos amostrados do Nordeste (MOURA et al. 2015). 

 

 

 

Tabela 33 - Fauna de Anfíbios e Répteis registrada na região de inserção do empreendimento Aterro Sanitário 

de São José do Bonfim/Paraíba, a partir de dados secundários levantados. São citadas as categorias de 

ameaça segundo listas oficiais nacionais e internacionais (MMA, 2014 e IUCN, 2020) 

Táxon Nome Popular Fonte 
Ameaça 

IUCN MMA 

ORDEM ANURA     

Família Bufonidae Gray, 1825     

Rhinella granulosa (Spix, 1824) Sapo-Granuloso 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 LC NA 

Rhinella jimi (Stevaux, 2002) Sapo-Cururu 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 LC NA 

Família Ceratophrydae Tschudi, 1838     

Ceratophrys joazeirensis Mercadal de 

Barrio, 1986 
Sapo-intanha 12 DD NA 

Família Hylidae Rafinesque, 1815     

Boana crepitans (Wied-Neuwied, 

1824) 
Perereca 1, 11, 12 LC NA 

Boana raniceps (Cope, 1862) Perereca 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 LC NA 
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Corythomantis greeningi Boulenger, 

1896 
Perereca-de-Capacete 2, 4, 5, 10, 11, 12 LC NA 

Dendropsophus nanus (Boulenger, 

1889) 
Perereca-Anã 5, 11, 12 LC NA 

Dendropsophus soaresi (Caramaschi 

and Jim, 1983) 
Perereca 1, 12 LC NA 

Scinax x-signatus (Spix, 1824) Perereca-de-Banheiro 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12 LC NA 

Scinax pachycrus (Miranda-Ribeiro, 

1937) 
Perereca 1 LC NA 

Família Leptodactylidae Werner, 

1896 (1838) 
    

Adenomera gr. marmoratus - 12 - - 

Leptodactylus caatingae Heyer and 

Juncá, 2003 
Rã 2, 3, 4, 10, 12 LC NA 

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) Rã-Assobiadora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 LC NA 

Leptodactylus macrosternum Miranda-

Ribeiro, 1926 
Gia/Rã-Manteiga 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 LC NA 

Leptodactylus troglodytes Lutz, 1926 Rã-Caçote 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 LC NA 

Leptodactylus vastus Lutz, 1930 Rã-Pimenta 1, 5, 10, 11, 12 LC NA 

Physalaemus albifrons (Spix, 1824) Rã-Chorona 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 LC NA 

Physalaemus cicada Bokermann, 1966 Rã-Estridente 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 LC NA 

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 Rã-Cachorro 1, 10, 11 LC NA 

Physalaemus kroyeri (Reinhardt and 

Lütken, 1862) 
Rã 5 LC NA 

Pleurodema diplolister (Peters, 1870) Sapinho-da-Areia 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12 LC NA 

Pseudopaludicola pocotó Magalhães, 

Loebmann, Kokubum, Haddad, and 

Garda, 2014 

Rãzinha 5, 11 NA NA 

Família Microhylidae Günther, 1858 

(1843) 
    

Dermatonotus aff. Muelleri Sapo-das-Raízes 1, 2, 3, 10, 11, 12 LC NA 

Família Odontophrynidae Lynch, 

1969 
    

Proceratophrys cristiceps (Müller, 1883) Sapo-Berimbau 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 LC NA 

Família Phyllomedusidae Günther, 

1858 
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Pithecopus gonzagai Andrade, Haga, 

Ferreira, Recco-Pimentel, Toledo & 

Bruschi 2020 

Perereca-Macaco 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 DD NA 

Família Pipidae Gray, 1825     

Pipa carvalhoi (Miranda-Ribeiro, 1937) Sapo-D’água 2, 12 LC NA 

ORDEM SQUAMATA (Lagartos)     

Família Anguidae Gray, 1825     

Diploglossus lessonae Peracca, 1890 Calango-Liso 8, 12 LC NA 

Família Gekkonidae Gray, 1825     

Hemidactylus agrius Vanzolini, 1978 Briba 6, 8, 11 LC NA 

Hemidactylus brasilianus (Amaral, 

1935) 
Briba-do-Rabo-Grosso 6, 8, 12 LC NA 

Hemidactylus mabouia (Moreau de 

Jonnès, 1818) 
Lagartixa-de-Parede 8 NA NA 

Lygodactylus klugei (Smith, Martin e 

Swain, 1977) 
Bribinha 6, 8, 10, 11, 12 LC NA 

Família Gymnophtalmidae Fitzinger, 

1826 
    

Acratosaura mentalis (Amaral, 1933) Teiú-Pigmeu 6, 8, 12 LC NA 

Anotosaura vanzolinia Dixon, 1974 desconhecido 6, 8, 12 LC NA 

Micrablepharus maximiliani (Reinhardt 

e Luetken, 1862) 
Calango-do-Rabo-Azul 6, 8 LC NA 

Vanzosaura multiscutata (Amaral, 

1933) 

Calango-do-Rabo-

Vermelho 
6, 8, 10, 11, 12 LC NA 

Família Iguanidae Oppel, 1811     

Iguana iguana (Linnaeus, 1758) Iguana/Camaleão 6, 8, 10, 11, 12 LC NA 

Família Leiosauridae Frost, 

Etheridge, Janies e Titus 2001 
    

Enyalius bibronii Boulenger, 1885 Lagarto-Verde 6, 8, 12 LC NA 

Família Phyllodactylidae Gamble et 

al. 2008 
    

Gymnodactylus geckoides Spix, 1825 Lagartixa 6, 8, 11, 12 LC NA 

Phyllopezus periosus Rodrigues, 1986 Briba 6, 8, 10, 11, 12 LC NA 

Phyllopezus pollicaris (Spix, 1825) Briba 6, 8, 10, 11, 12 LC NA 

Família Polychrotidae Fitzinger, 1843     

Polychrus acutirostris Spix, 1825 Papa-Vento 6, 8, 12 LC NA 

Família Scincidae Gray, 1825     
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Brasiliscincus heathi (Schmidt e Inger, 

1951) 
Lagarto-do-Folhiço 6, 8, 11, 12 LC NA 

Psychosaura agmosticha (Rodrigues, 

2000) 
Víbora 6, 8, 12 LC NA 

Psychosaura macrorhyncha (Hoge, 

1947) 
Víbora 8 LC NA 

Família Teiidae Gray, 1827     

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) Bico-Doce 6, 8, 11, 12 LC NA 

Ameivula ocellifera (Spix, 1825) Calanguinho 6, 8, 10, 11, 12 LC NA 

Salvator merianae (Duméril e Bibron, 

1839) 
Teiú/Téjo 6, 8, 10, 11, 12 LC NA 

Família Tropiduridae Bell, 1843     

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) Calango 6, 8, 10, 11, 12 LC NA 

Tropidurus semitaeniatus (Spix, 1825) Calango-do-Lajeiro 6, 8, 10, 11, 12 LC NA 

ORDEM SQUAMATA (Anfisbenas)     

Família Amphisbaenidae Gray, 1865     

Amphisbaena alba Linnaeus, 1758 
Cobra-de-Duas-

Cabeças 
10, 12 LC NA 

Amphisbaena vermicularis Wagler, 

1824 

Cobra-de-Duas-

Cabeças 
6, 12 LC NA 

ORDEM SQUAMATA (Serpentes)     

Família Boidae Gray, 1825     

Boa constrictor Linnaeus, 1758 Jibóia 7, 9, 12 LC NA 

Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758) Salamanta 7, 9, 12 LC NA 

Epicrates assisi Machado, 1945 Jibóia-Arco-Íris 7, 9, 10, 12 NA NA 

Família Colubridae Oppel, 1811     

Leptophis ahaetulla Linnaeus, 1758 Azulão-Boia 7, 9, 12 LC NA 

Oxybelis aeneus (Wagler, 1824) Cobra-Bicuda 6, 7, 9, 12 LC NA 

Família Dipsadidae Bonaparte, 1838     

Apostolepis cearensis Gomes, 1915 Cobra-de-Ferrão 6, 7, 9, 12 NA NA 

Boiruna sertaneja Zaher, 1996 Cobra-Preta/Muçurana 6, 7, 9, 12 NA NA 

Erythrolamprus poecilogyrus (Wied-

Neuwied, 1825) 
Cobra-Corredeira 7, 9, 10, 12 NA NA 

Erythrolamprus viridis (Günther, 1862) Cobra-Verde 
6, 7, 9, 10, 12 

 
LC NA 

Leptodeira annulata Linnaeus, 1758 Cobra-Olho-de-Gato 6, 7, 9, 11, 12 LC NA 

Lygophis dileps Cope, 1862 Cobra-de-Caçote 6, 11 LC NA 
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Oxyrhopus trigeminus Duméril, Bibron 

& Duméril, 1854 
Cobra-Coral 6, 7, 9, 10, 11, 12 LC NA 

Philodryas nattereri Steindachner, 

1870 
Corre-Campo 6, 7, 9, 11, 12 LC NA 

Philodryas olfersi (Lichtenstein, 1823) Cobra-Cipó 6, 7, 9, 12 LC NA 

Pseudoboa nigra Duméril, Bibron & 

Duméril, 1854 

Cobra-de-Leite/Cobra-

Preta 
6, 7, 9, 10, 11, 12 LC NA 

Thamnodynastes hypoconia (Cope, 

1860) 
Corredeira-do-Campo 7, 9, 12 LC NA 

Thamnodynastes phoenix Franco, 

Trevine, Montingelli & Zaher, 2017 
Cobra-Espada 6, 7, 9, 11 NA NA 

Thamnodynastes sertanejo Bailey, 

Thomas & Da Silva, 2005 
Jararaquinha 6, 7, 9, 12 LC NA 

Xenodon merremi (Wagler, 1824) Boipeva 7, 9, 10, 12 LC NA 

Família Elapidae Boie, 1827     

Micrurus aff. ibiboboca Coral-Verdadeira 6, 9, 10, 12 LC NA 

Família Leptotyphlopidae Stejneger, 

1892 
    

Epictia borapeliotes (Vanzolini, 1996) Cobra-de-Chumbinho 6, 7, 9, 11, 12 LC NA 

Trilepida brasiliensis (Laurent, 1949) Cobra-de-Chumbinho 6 NA NA 

Família Viperidae Oppel, 1811     

Bothrops erythromelas Amaral, 1923 Jararaca-da-seca 6, 7, 9, 10, 11, 12 LC NA 

Crotalus durissus Linnaeus, 1758 Cascavél 6, 7, 9, 10, 12 LC NA 

ORDEM TESTUDINES     

Família Chelidae Gray, 1825     

Mesoclemmys tuberculata 

(Luederwaldt, 1926) 
Cágado 10, 11, 12 NA NA 

Phrynops geoffranus (Schweigger, 

1812) 
Cágado-de-Barbicha 12 NA NA 

Família Kinosternidae Agassiz, 1857     

Kinosternon scorpioides (Linnaeus, 

1766) 
Cágado 12 NA NA 

Família Testudinidae Batsch, 1788     

Chelonoidis carbonarius (Spix, 1824) Jabuti 12 NA NA 

ORDEM CROCODYLIA     

Família Alligatoridae Gray, 1845     
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Caiman latirostris (Daudin, 1802) 
Jacaré-de-Papo-

Amarelo 
10 LC NA 

Fontes: 1 – Arzabe (1999), 2 – Vieira et al. (2007), 3 – Leite-Filho et al. (2015), 4 – Protázio et al. (2015), 5 – Oliveira 

et al. (2018), 6 – Freire et al. (2009), 7 – Pereira-Filho et al. (2017), 8 – Franzini et al. (2019), 9 – Vieira et al. (2020), 

10 – MMA/ICMBio (2009), 11 – Caldas et al. (2016), 12 – Ibama (2015). Categorias de ameaça: LC – Não 

preocupante, DD – Insuficiente de Dados, NA – Não avaliado, “-“ – não possui informações. 

 

De acordo com Vieira et al. (2007), o anfíbio Physalaemus kroyeri, citado por Arzabe 

(1999), se trata na verdade de Physalaemus albifrons. Neste mesmo trabalho, a espécie 

Phyllomedusa hypocondrialis refere-se a Pithecopus nordestinus. Da mesma forma ocorreu 

para Pithecopus nordestinus nos demais trabalhos. Recentemente, um trabalho descreveu a 

espécie Pithecopus gonzagai, associando todas as populações de P. nordestinus acima do Rio 

São Francisco a essa nova espécie (ANDRADE et al. 2020). Portanto, todos os trabalhos que 

citam Phyllomedusa hypocondrialis e Pithecopus nordestinus passam por essa mudança 

taxonômica.  

Ainda no trabalho de Arzabe (1999), a espécie amazônica Bufo marinus refere-se à 

Rhinella jimi, espécie amplamente distribuída na Caatinga (STEVAUX 2002), a espécie 

Leptodactylus labyrinthicus refere-se a Leptodactylus vastus (HEYER 2005). Além disso, o 

gênero Hyla passou por diversas mudanças taxonômicas, sendo divididas em vários novos 

gêneros e passando por novas mudanças taxonômicas (FAIVOVICH et al. 2005, DUELLMAN 

et al. 2016, DUBOIS et al. 2017). No trabalho de Vieira et al. (2007) e MMA/ICMBio (2009) é 

citada a espécie Leptodactylus ocellatus, referindo-se a Leptodactylus macrosternum 

(MAGALHÃES et al. 2020). A espécie Vanzosaura rubricauda citada em MMA/ICMBio (2009) 

e Freire et al. (2009) foi reavaliada e dividida em mais duas espécies, sendo as populações da 

Caatinga descritas como Vanzosaura multiscutata (RECODER et al. 2014). 

As espécies citadas em diversos trabalhos como Briba brasiliana é sinônimo de 

Hemidactylus brasilianus, Cnemidophorus ocellifer é sinônimo de Ameivula ocellifera, 

Tupinambis merianae refere-se a Salvator merianae, Mabuya heathi refere-se a Brasiliscincus 

heathi, Mabuya agmosticha refere-se a Psychosaura agmosticha, Leptotyphlops borapelioles 

refere-se a Epictia borapeliotes, Leptotyphlops brasiliensis refere-se a Trilepida brasiliensis, 

Liophis lineatus foi erroneamente identificada e refere-se à Lygophis dileps, e Liophis viridis é 

sinônimo de Erythrolamprus viridis (COSTA & BÉRNILS 2018). A espécie de serpente 

Thamnodynastes sp2. (FREIRE et al. 2009) corresponde à Thamnodynastes phoenix, descrita 
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por Franco et al. (2017). A espécie de anfisbênia Amphisbaena cf. lumbricalis citada por Ibama 

(2015) foi incertamente identificada e não foi inserida na lista por a espécie nominal 

Amphisbaena lumbricalis ser pouco conhecida, de difícil encontro e com distribuição muito 

restrita (TAVARES et al. 2017). Por fim, Ibama (2015) cita Phrynops tuberosus com ocorrência 

para a área da Fazenda Almas, porém, existe problemas taxonômicos envolvendo este nome, 

uma vez que esta espécie foi coletada apenas em Roraima. Desta forma, Costa & Bérnils (2018) 

sugere que se mantenha o nome Phrynops geoffranus para o Nordeste até que mais estudos 

sejam realizados para esclarecer este problema. 

 

RESULTADOS - DIAGNÓSTICO LOCAL (DADOS PRIMÁRIOS) 

 

3.2.4.2.1.6. Análises Quantitativas 

 

3.2.4.2.1.6.1. Riqueza e composição de espécies 

 

Foram identificadas por meio dos dados primários, um total de 11 espécies, sendo 6 

de anfíbios e 5 de répteis (Tabela 34, Anexo herpetofauna 1). As espécies de anfíbios estão 

distribuídas em 4 famílias e 6 gêneros, e répteis estão distribuídos em 4 famílias e 5 gêneros, 

sendo 3 famílias de lagartos e uma de serpente. Entre os anfíbios, a maior riqueza foi 

encontrada nas famílias Leptodactylidae e Hylidae (2 espécies cada, 33 % do total), seguida 

de Bufonidae e Pipidae com uma espécie cada (Gráfico 13). Para os répteis, a família de 

lagartos Teiidae foi a mais rica, com duas espécies (40 % do total), seguida de Iguanidae e 

Tropiduridae com uma espécie cada, e a família de serpente Dipsadidae, com uma espécie 

(Gráfico 14).  

Dentre as espécies listadas para a área de entorno do empreendimento, foi registrada 

apenas uma espécie de Pseudopaludicola, P. pocoto. Apesar de não estar listada nos dados 

secundários, Pseudopaludicola mystacalis possui ampla distribuição na diagonal de 

formações abertas, inclusive em áreas de Caatinga do nordeste (MAGALHÃES et al. 2014). 

Esse gênero é considerado problemático por possuir espécies crípticas sendo difíceis de 

diagnosticar e, além disso, Pseudopaludicola pocoto e Pseudopaludicola mystacalis são 

indistinguíveis morfologicamente e podem ocorrer em simpatria (MAGALHÃES et al. 2014). 
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Portanto, preferiu-se manter a espécie encontrada na área do empreendimento como 

Pseudopaludicola sp.  

A composição de espécies foi caracterizadas por espécies generalistas em relação aos 

padrões no uso de hábito, hábitat, dieta, além de serem espécies amplamente distribuídas 

na Caatinga e outros biomas. 

 

Gráfico 13 - Distribuição do número de espécies de anfíbios registrado por dados primários, segundo famílias, 

para o Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

 

 

Gráfico 14 - Distribuição do número de espécies de répteis (lagartos e serpentes) registrado por dados 

primários, segundo famílias, para o Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 
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Na avaliação da riqueza de espécies entre os pontos, observa-se que o ponto ADA1 

foi o mais rico em espécies (8 espécies), enquanto ADA2 foi o ponto com a menor riqueza de 

espécies (2 espécies). Os pontos ADA3 e AID compartilham 3 espécies (Gráfico 15). Essa alta 

riqueza observada para o ponto ADA1, inclusive com 4 espécies de anfíbios, provavelmente 

se deve ao fato de que havia corpos d’água próximos, ambiente este extremamente 

necessário para a permanência deste grupo. Sabe-se que anfíbios são dependentes de água 

para sua sobrevivência e reprodução (WELLS 2007) e, mesmo durante a época de seca, 

quando a maior parte dos alagados já secaram, ainda há a prevalência de alguns poucos 

ambientes alagados, sendo possível o encontro com esses animais. Em contrapartida, o 

ponto ADA2 não possui nenhum corpo d’agua próximo, sendo observado apenas duas 

espécies de lagartos. 

 

 

Gráfico 15 - Distribuição da riqueza de espécies por ponto amostral para a área do projeto do Aterro Sanitário 

de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 
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Tabela 34 - Lista de espécies da fauna de Anfíbios e Répteis registradas na área do empreendimento Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil 

Nome do táxon 
Nome 

popular 

Pont

o de 

regist

ro 

For

ma 

de 

regis

tro 

Hábitat 

prefere

ncial 

Hábi

tat 

de 

regis

tro 

Hábitos 

aliment

ares 

Espécie

s 

migrat

órias 

Espéci

es 

cinegé

tica ou 

xerimb

abo 

Espéci

es 

endêm

icas 

Distribu

ição das 

Espécie

s 

Espé

cies 

raras 

Espéc

ies 

exótic

as 

e/ou 

invas

oras 

Espéc

ies de 

intere

sse 

cientí

fico 

IU

CN 

M

MA 

ORDEM ANURA                

Família Bufonidae                

Rhinella jimi (Stevaux, 2002) Sapo-Cururu ADA1 BA AA, AL 
AA, 

AL 
C Não Cin BR CA, MA Não Não Não LC NA 

Família Hylidae                

Boana raniceps (Cope, 1862) Perereca ADA1 BA AA, AL 
AA, 

AL 
C Não - BR 

CA, PA, 

CE, CH 
Não Não Não LC NA 

Scinax x-signatus (Spix,1824) 
Perereca-de-

Banheiro 
ADA1 BA AA, AL 

AA, 

AL 
C Não - BR 

CA, MA, 

AM, CE 
Não Não Não LC NA 

Família 

Leptodactylidae 
               

Leptodactylus macrosternum 

Miranda-Ribeiro, 1926 

Gia/Rã-

Manteiga 
ADA1 

BA, 

PT 
AA, AL 

AA, 

AL 
C Não - BR AD Não Não Não LC NA 

Pseudopaludicola sp. Rãzinha 
Aleat

ório 
RO AA, AL 

AA, 

AL 
C Não - BR - Não Não Não - - 
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Nome do táxon 
Nome 

popular 

Pont

o de 

regist

ro 

For

ma 

de 

regis

tro 

Hábitat 

prefere

ncial 

Hábi

tat 

de 

regis

tro 

Hábitos 

aliment

ares 

Espécie

s 

migrat

órias 

Espéci

es 

cinegé

tica ou 

xerimb

abo 

Espéci

es 

endêm

icas 

Distribu

ição das 

Espécie

s 

Espé

cies 

raras 

Espéc

ies 

exótic

as 

e/ou 

invas

oras 

Espéc

ies de 

intere

sse 

cientí

fico 

IU

CN 

M

MA 

Família Pipidae 

 
               

Pipa carvalhoi (Miranda-Ribeiro, 

1937) 
Sapo-D´água AID 

BA, 

PT 
AL AL C Não - BR CA, MA Não Não Sim LC NA 

ORDEM SQUAMATA                

Família Dipsadidae                

Erythrolamprus viridis (Günther, 

1862) 
Cobra-Verde ADA1 RO AA AA C Não - BR 

CA, MA, 

CE 
Não Não Não LC NA 

Família Iguanidae                

Iguana iguana (Linnaeus, 1758) 
Iguana/Camal

eão 
ADA3 RO AA, AF AA C Não Cin, Xe Não 

CA, MA, 

CE, PA 
Não Não Não LC NA 

Família Teiidae                

Ameivula ocellifera (Spix, 1825) Calanguinho 

ADA1

, 

ADA2

, 

ADA3 

PT AA AA C Não Cin BR 
CA, MA, 

CE 
Não Não Não LC NA 

Salvator merianae Duméril & 

Bibron 1839 
Teiú/Téjo ADA1 

BA, 

RO 
AA, AF AA F, C Não Cin, Xe Não AD Não Não Não LC NA 
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Nome do táxon 
Nome 

popular 

Pont

o de 

regist

ro 

For

ma 

de 

regis

tro 

Hábitat 

prefere

ncial 

Hábi

tat 

de 

regis

tro 

Hábitos 

aliment

ares 

Espécie

s 

migrat

órias 

Espéci

es 

cinegé

tica ou 

xerimb

abo 

Espéci

es 

endêm

icas 

Distribu

ição das 

Espécie

s 

Espé

cies 

raras 

Espéc

ies 

exótic

as 

e/ou 

invas

oras 

Espéc

ies de 

intere

sse 

cientí

fico 

IU

CN 

M

MA 

Família Tropiduridae                

Tropidurus hispidus (Spix, 1825) Calango 

ADA1

, 

ADA2

, 

ADA3

, AID 

BA, 

PT, 

RO 

AA AA C Não Cin BR 
CA, MA, 

CE, AM 
Não Não Não LC NA 

 

Legenda: Forma de Registro: BA = Busca ativa, PT = Pitfall, RO = Registro ocasional.  Habitat Preferencial e Hábitat de Registro: AA = Área Aberta; AF = Área 

Florestada; AL = Área Alagada. Hábitos Alimentares: F = Frugívoro; C = Carnívoro; O = Onívoro. Espécie Migratória: X= migratória. Cinegética e Xerimbabo: Cin = 

cinegética; Xe = xerimbabo. Endemismo: CA = Caatinga, BR = Brasil. Distribuição: MA = Mata Atlântica, PA = Pantanal, CE = Cerrado, CA = Caatinga, AM = Amazônica, 

CH = Chaco, PAM = Pampas, AD = Amplamente Distribuído no Brasil, IN = Introduzido. Espécie Rara: X= espécie rara na Natureza: Exótica: X = exótica. Espécies 

Ameaçadas: IUCN (2020) e MMA (2014); LC – Não preocupante, DD – Insuficiente de Dados, NA – Não avaliado, “-“ – não possui informações. 
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Os pontos amostrais diferem entre si quanto à composição e abundância de espécies. 

A análise de similaridade de Jaccard mostrou que os pontos ADA2 e ADA3 apresentaram 100 

% de similaridade, enquanto AID apresentou a menor similaridade com os demais pontos, 

apresentando 25 % apenas. Já o ponto ADA1 apresentou 28 % de similaridade com os pontos 

ADA2 e ADA3. (Tabela 35, Gráfico 8). Essa alta similaridade entre ADA2 e ADA3 se deve ao 

fato de que a composição de espécies entre esses dois pontos foi semelhante, uma vez que 

dados obtidos através de encontros ocasionais não entram nestas análises. Já a similaridade 

baixa encontrada entre ADA1 e os outros pontos se deve ao fato de que este ponto 

apresentou a maior riqueza de espécies. 

 

Tabela 35 - Análise de similaridade de Jaccard da fauna de Anfíbios e Répteis entre os pontos amostrados no 

Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 ADA1 ADA2 ADA3 AID 

ADA1 1    

ADA2 0,28571 1   

ADA3 0,28571 1 1  

AID 0,25 0,25 0,25 1 
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Gráfico 16 - Dendrograma da similaridade de Jaccard da fauna de Anfíbios e Répteis mostrando as 

semelhanças e diferenças na composição de espécies entre os pontos amostrados baseado nas espécies 

detectadas por métodos sistemáticos no Projeto do Aterro Sanitário de de São José do Bonfim, Paraíba, 

Brasil. 

 

 

Ao comparar a riqueza observada com o resultado obtido através dos dados 

secundários, a herpetofauna encontrada para a área do Projeto do Aterro Sanitário de São 

José do Bonfim apresentou uma baixa riqueza de anfíbios e répteis, representando 13,75 % 

das espécies com possível ocorrência para a região. Os trabalhos analisados para obtenção 

desses dados secundários contaram com pesquisas realizadas a longo prazo e/ou que 

contemplaram as estações seca e chuvosa. Compilando esses dados, foi possível registrar o 

total de 26 espécies de anfíbios e 54 de répteis com possível ocorrência para a região, 

enquanto o diagnóstico realizado permitiu o registro de seis espécies de anfíbios e cinco de 

répteis.  

A análise de similaridade de Jaccard mostrou que apenas 13 % da composição de 

espécies é semelhante (Tabela 36). Vale lembrar que, embora somente dados sistemáticos 

sejam inseridos nestas análises quantitativas, preferiu-se acrescentar os dados ocasionais 

para a análise de similaridade de Jaccard entre os dados locais e regionais por se tratar de 

dados com presença e ausência, para que dessa forma as comparações entre os dados sejam 

mais fidedignas. Além disso, as espécies amostradas ocasionalmente poderiam ter sido 

encontradas pelos métodos sistemáticos se o esforço amostral fosse maior, pois se trata de 

espécies comuns na Caatinga. 



 

 

 282 

Tabela 36 - Análise de Similaridade de Jaccard da fauna de Anfíbios e Répteis entre os dados primários e 

secundários para o Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

 Local Regional 

Local 1 0,125 

Regional 0,125 1 

 

 

 Das 11 espécies da herpetofauna registradas na área do Projeto do Aterro Sanitário 

de São José do Bonfim, apenas uma espécie não consta na lista de dados secundários. A 

espécie Pseudopaludicola sp. foi acrescentada como dado exclusivo pois pode se tratar de 

uma espécie de ampla ocorrência na diagonal de formações abertas, inclusive na caatinga, e 

que não foi encontrada em nenhum trabalho por meio dos dados secundários 

(Pseudopaludicola mystacalis). Já para os dados secundários foram encontradas 70 espécies 

exclusivas que não foram registradas durante este diagnóstico (Gráfico 17). Isso ocorreu 

provavelmente pelos poucos dias de amostragem, além de ter sido executada apenas no 

período da seca, época em que esses animais ficam mais reclusos e difíceis de serem 

encontrados. 

 

Gráfico 17 - Distribuição comparativa do número total de espécies da herpetofauna e espécies exclusivas 

registradas através de dados primários e secundários para o Projeto do Aterro Sanitário de São José do 

Bonfim, Paraíba, Brasil. 
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Contudo, um ponto importante é a análise comparativa das referências de dados 

secundários individualmente. Dos trabalhos utilizados, alguns apresentam dados somente 

de anfíbios, enquanto outros apresentam somente de répteis e outros apresentam dados 

para os dois grupos. Há ainda trabalhos que estudam somente um grupo dentro dos répteis, 

como é o caso de serpentes no trabalho de Pereira-Filho et al. (2017) e Vieira et al. (2020). 

Dos trabalhos que avaliaram os anfíbios, foram encontradas de 12 a 22 espécies, enquanto 

para os répteis, foram encontradas de 22 a 47 espécies. Em ambos os grupos dentro da 

herpetofauna, o número de espécies é muito superior ao encontrado no diagnóstico local.  

Este resultado pode ser explicado novamente pelo fato de a campanha ter sido 

realizada no período da seca, contribuindo para uma baixa riqueza de anfíbios e répteis, 

justificando a ausência ou número reduzido de registros de espécies que dependem de água 

para se reproduzirem ou que concentrem suas atividades no período chuvoso. 

 

3.2.4.2.1.6.2. Abundância 

 

Foi observada a abundância da espécie de anfíbio Pipa carvalhoi(Foto 187) com 50 % 

(63 indivíduos) do total de espécies encontradas (n = 126 indivíduos), seguida de Rhinella jimi 

(Foto 182) com 16,5 % (22 indivíduos), Tropidurus hispidus (Foto 192) com 13,5 % (17 

indivíduos), Leptodactylus macrosternum (Foto 183) com 7,1 % (9 indivíduos), Ameivula 

ocellifera (Foto 190) com 4 % (5 indivíduos), Salvator merianae (Foto 191) com 3,2 % (4 

indivíduos), Boana raniceps (Foto 183) com 1,6 % (2 indivíduos), e as espécies Scinax x-

signatus (Foto 191), Iguana iguana (Foto 189), Erythrolamprus viridis (Foto 188) e 

Pseudopaludicola sp. (Foto 188) cada uma representada por um indivíduo (Tabela 37). 

 

Tabela 37 - Abundância relativa das espécies de anfíbios registradas durante o período de amostragem na 

área do Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

Espécie Abundância % 

Pipa carvalhoi 63 50 % 

Rhinella jimi 22 16,5 % 

Tropidurus hispidus 17 13,5 % 
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Leptodactylus 

macrosternum 

9 7,1 % 

Ameivula ocellifera 5 4,0 % 

Salvator merianae 4 3,2 % 

Boana raniceps 2 1,6 % 

Scinax x-signatus 1 0,8 % 

Iguana iguana 1 0,8 % 

Erythrolamprus viridis 1 0,8 % 

Pseudopaludicola sp. 1 0,8 % 

 

Com relação à composição de espécies entre os pontos, vale ressaltar que a espécie 

Pipa carvalhoi foi encontrada em apenas um ponto (AID) em dois dias de amostragem (dois 

indivíduos no pitfall em um dia, um indivíduo encontrado no pitfall e 60 indivíduos 

visualizados no corpo d’agua a aproximadamente 50 m das armadilhas no dia seguinte). Vale 

lembrar que os baldes ficaram abertos durante cinco dias, enquanto a busca ativa foi 

realizada um dia em cada ponto. A espécie de lagarto Salvator merianae, e as espécies de 

anfíbios Rhinella jimi, Boana raniceps e Scinax x-signatus foram encontradas apenas no ponto 

amostral ADA1, enquanto a espécie Leptodactylus macrosternum foi encontrada nos pontos 

AID e ADA1. Isso ocorreu porque em ambos os pontos existem corpos d’água relativamente 

próximos, permitindo a presença de anfíbios. Apesar de apresentar maior riqueza, o ponto 

ADA1 não foi o mais abundante (n = 41), apresentando 32,54 % da abundância total (n = 126), 

enquanto AID apresentou uma riqueza de apenas três espécies, mas com maior abundância 

(n = 69). Já nos outros pontos amostrais (ADA2 e ADA3), com ausência de corpos d’água, foi 

possível encontrar apenas espécies de répteis, ainda que em pouca abundância (seis 

indivíduos no ADA2 e sete indivíduos no ADA3), como foi o caso de Ameivula ocellifera e 

Tropidurus hispidus (Gráfico 18).  

As espécies Iguana iguana (encontrada no ADA3), Erythrolamprus viridis (ADA1) e 

Pseudopaludicola sp. (fora dos pontos amostrais) foram encontradas de maneira ocasional, e 

por isso sua abundância foi baixa. A espécie de anfíbio Pseudopaludicola sp. foi encontrada 

ocasionalmente por outra equipe em um ambiente alagado fora dos pontos amostrais 

definidos, porém na época chuvosa é provável o encontro com essa espécie dentro da área 
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do Projeto do Aterro Sanitário. Vale ainda ressaltar que a espécie Tropidurus hispidus foi a 

única espécie encontrada em todos os 4 pontos de amostragem. Isso provavelmente ocorreu 

porque se trata de uma espécie generalista e bem adaptada, inclusive a ambientes 

antrópicos e alterados pelo homem como edificações (RODRIGUES 1987). De forma geral, 

os répteis podem ter sido menos abundantes porque fatores intrínsecos ao grupo podem ter 

influenciado diretamente o resultado obtido, uma vez que os lagartos e as serpentes são 

animais de grande mobilidade, e a diversidade de substratos que utilizam para suas 

atividades podem dificultar o registro dos mesmos. Normalmente, serpentes são mais 

difíceis de amostrar do que lagartos e anfíbios, por apresentarem baixa abundância, não 

produzirem som e devido à falta de métodos de coleta eficazes 

 

 

Gráfico 18 - Distribuição da abundância de indivíduos por ponto amostral para a área do Projeto do Aterro 

Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

 

3.2.4.2.1.6.3. Curva de Acumulação de Espécies, Estimativa de Riqueza e Eficiência 

amostral 

 

Quanto à eficiência amostral, é possível observar que a curva de acumulação de 

espécies (curva do coletor), construída com base nos registros realizados por meio das 

buscas ativas e pitfalls, tende a se estabilizar (Gráfico 19). Foram registradas oito espécies 

através dos métodos sistemáticos, e o Jacknife1 estimou uma riqueza de uma a duas espécies 

a mais que as registradas em campo. Isso indica que a amostragem realizada permitiu que a 
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riqueza registrada esteja próxima da realidade. É importante ressaltar ainda que ambas as 

curvas foram construídas com base nesta única campanha realizada na época da seca, 

portanto, no período chuvoso seria esperado que essa riqueza aumente ainda mais. 

Gráfico 19 - Curva de acumulação de espécies para herpetofauna, através de dados sistemáticos, para a área 

do Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil 

 

 

 

Na análise da eficiência amostral, pode-se avaliar a eficiência de cada metodologia 

utilizada. Ao observar o Gráfico de Venn (Gráfico 20), pode-se ver que uma amostragem 

complementa a outra. Três espécies foram exclusivamente amostradas pelo método de 

busca ativa e de forma ocasional, enquanto uma espécie foi exclusiva dos pitfalls. Ainda, uma 

espécie foi amostrada através de busca ativa e ocasional e duas espécies foram amostradas 

por meio de busca ativa e pitfall, enquanto uma 1 espécie foi amostrada das três maneiras. 

Dessa forma, um método pode amostrar uma espécie que não seria encontrada por outro 

método. É importante que em trabalhos onde se deseja fazer um levantamento das espécies 

de um local, seja utilizada uma combinação de métodos para aumentar a sua eficiência 

amostral (MCDIARMID et al. 2012). Ainda, é importante que dados ocasionais sejam 

inseridos nas listas de espécies, pois contribuem para o aumento do conhecimento das 

espécies de uma determinada área. 

 

 

 



 

 

 287 

 

Gráfico 20 - Diagrama de Venn destacando o compartilhamento de espécies da Herpetofauna entre os tipos 

de registros na área do Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil 

 

 

3.2.4.2.1.6.4. Índices de diversidade e equitabilidade 

 

Esses resultados mostram que o ponto amostral com maior diversidade foi ADA1 (H’ 

= 1,28), enquanto o menos diverso foi o AID (H’ = 0,36) (Tabela 38). Isso se reflete na 

equitabilidade e dominância, uma vez que não houve uma homogeneidade na abundância 

das espécies para a maioria dos pontos. O ponto ADA3 foi o que apresentou maior 

equitabilidade (J’ = 0,99), ou seja, as espécies desse ponto apresentaram uma abundância 

parecida, enquanto o ponto AID apresentou a menor equitabilidade (J’ = 0,32) (Tabela 39), 

com valores discrepantes nas abundâncias entre as espécies, sendo Pipa carvalhoi a espécie 

mais abundante deste ponto. 
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Tabela 38 - Índices de diversidade calculados para a herpetofauna por ponto amostral da área do Projeto do 

Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil 
 

ADA1 ADA2 ADA3 AID 

Riqueza (S) 7 2 2 3 

Indivíduos 36 6 7 69 

Shannon (H') 1,28 0,45 0,68 0,36 

Equitabilidade (J') 0,66 0,65 0,99 0,32 

 

3.2.4.2.1.7. Análises Qualitativas 

 

3.2.4.2.1.7.1. Interrelações fauna-flora, fauna-fauna 

 

A maioria dos anfíbios e répteis possuem uma grande facilidade de se adaptar a 

diferentes ambientes. Isso se reflete na sua dieta e nos seus hábitats, que são generalistas e 

muitas vezes oportunistas (DUELLMAN & TRUEB 1994). Os répteis possuem uma grande 

mobilidade e utilizam uma variedade de substratos para forragear, assim como os anfíbios 

que, apesar de terem uma dependência maior de água, também podem ocupar diversos 

substratos diferentes. Por terem essa grande capacidade de ocupar diversos ambientes, os 

anfíbios e répteis possuem um papel importante na dinâmica dos ecossistemas, uma vez que 

esses animais predam diferentes grupos, assim como também servem como predadores 

para muitos outros (e.g. TOLEDO et al. 2007, WELLS 2007). Os anfíbios se alimentam 

principalmente de insetos, sejam aquáticos ou terrestres, que habitam árvores ou folhiço no 

chão, enquanto os répteis, além de se alimentarem de insetos, podem se alimentar de outros 

répteis, como é o caso de serpentes, que se alimentam de outras serpentes, lagartos e 

anfisbênias, além de aves e mamíferos (e.g. PINTO & LEMA 2002). Dessa forma, os anfíbios 

podem ser de grande ajuda no controle de vetores de doenças como moscas e mosquitos, 

assim como alguns répteis podem ter um papel importante na dispersão de sementes, como 

é o caso de Salvator merianae, que apesar de possuir uma dieta predominantemente 

carnívora, também podem se alimentar de frutos e sementes (CASTRO & GALETTI 2004). 

Ao avaliar o ambiente, percebe-se que mesmo durante a época de estiagem, alguns 

corpos d’agua se mantiveram, constituindo um recurso importante para as espécies, 

principalmente para anfíbios. Pode-se observar que os pontos onde foram encontrados 
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anfíbios, foram os pontos onde havia água disponível. A água possui um papel indispensável 

para que qualquer ser vivo possa sobreviver, servindo principalmente para dessedentação, 

sobretudo no sertão, onde a taxa de precipitação é baixa e evaporação alta. É ainda mais 

importante, como já foi dito, para os anfíbios, uma vez que a maioria desses animais 

dependem desses ambientes para se reproduzirem durante a época reprodutiva. 

 

3.2.4.2.1.7.2.  Espécies ameaçadas de extinção 

 

Dentre as espécies listadas regionalmente, a lista internacional categoriza as espécies 

de anfíbios Ceratophrys joazeirensis, Pithecopus nordestinus e consequentemente sua espécie 

irmã Pithecopus gonzagai, descrita recentemente através de populações de P. nordestinus 

acima do Rio São Francisco, como insuficientes de dados (IUCN, 2020). Das 80 espécies 

registradas no diagnóstico regional com potencial ocorrência para a área do 

empreendimento, 12 não estão na lista internacional e as 80 espécies não estão listadas na 

lista nacional. A espécie Adenomera gr. marmoratus não foi enquadrada em nenhuma 

categoria para nenhuma lista devido ao seus status taxonômico ser muito abrangente. 

Nenhuma das espécies detectadas localmente encontra-se sob qualquer critério de ameaça 

de extinção conforme a lista nacional (MMA, 2014) e lista internacional (IUCN, 2020). 

Entretanto, os lagartos Salvator merianae e Iguana iguana encontrados no diagnóstico local 

e as espécies dentro da família Boidae e da família Testudinidae encontram-se listados no 

Apêndice II, além do jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris que encontra-se listado no 

apêndice I da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora 

Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES, 2020), indicando se tratar de espécies não 

ameaçadas no momento, mas que podem se tornar caso seu comércio não seja controlado. 

 

3.2.4.2.1.7.3.  Distribuição das espécies 

 

Das 11 espécies registradas por meio dos dados primários, nove são endêmicas para 

o Brasil. As espécies Salvator merianae e Iguana iguana são nativas da América do Sul e 

ocorrem em quase todos os biomas brasileiros (UETZ et al. 2020), entretanto foram 

introduzidas em outros países (SMITH & KRYSKO 2007, LOCKWOOD et al. 2019, HARO et 
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al. 2020). Das espécies endêmicas para o Brasil, todas possuem uma ampla distribuição, seja 

para a Caatinga ou nos outros biomas e são comuns onde ocorrem. As espécies com uma 

ampla distribuição no Brasil, além dos lagartos já citados, são os anfíbios Boana raniceps, 

ocorrendo em toda diagonal de formações abertas, Leptodactylus macrosternum, presente 

na diagonal de formações abertas e biomas florestados, Scinax x-signatus é comum de 

encontrar em áreas de Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado e Amazônia, os lagartos Tropidurus 

hispidus que ocorre na Caatinga, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, e Ameivula ocellifera, 

que ocorre na Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica, a serpente Erythrolamprus viridis ocorre 

na Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. As espécies Pipa carvalhoi e Rhinella jimi são típicas 

de Caatinga, entretanto também podem ser encontradas em áreas de Mata Atlântica. 

(COSTA & BÉRNILS 2018, FROST 2020, UETZ et al. 2020). 

Não houve discrepância quanto aos hábitats onde as espécies foram registradas em 

relação aos seus hábitats preferenciais, uma vez que todas são generalistas, oportunistas e 

bem adaptadas a esses ambientes. Das espécies citadas, todas ocorrem em áreas mais 

abertas e algumas podem ser encontradas em áreas florestadas, porém não são 

dependentes, como é o caso de Salvator merianae e Iguana iguana. Entretanto, a maioria das 

espécies de anfíbios, independente de habitarem ambientes abertos ou florestados, 

dependem das condições climáticas ideais (precipitação de chuva e temperaturas elevadas), 

da disponibilidade de microambientes (poças temporárias, ou ambientes úmidos) pois 

possuem respiração principalmente cutânea e a pele é altamente permeável, além de 

possuírem diversas estratégias e modos reprodutivos que dependem de água para obterem 

sucesso (POMBAL & HADDAD 2005, SANTOS et al. 2007). Já os répteis, apesar de não 

dependerem de água para reprodução, dependem para outras finalidades como 

alimentação, uma vez que na época chuvosa os recursos alimentares aumentam (e.g. 

espécies de serpentes que se alimentam de anfíbios dependem da época chuvosa, que é 

quando esses animais estão em maior atividade). 

 

3.2.4.2.1.7.4.  Espécies endêmicas 

 

As espécies de anfíbios encontradas no diagnóstico regional não são endêmicas da 

Caatinga, porém algumas são típicas do bioma, podendo ser encontradas, entretanto, em 

ambientes de Cerrado e Mata Atlântica (e.g. Proceratophrys cristiceps – MÂNGIA et al. 2019, 
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Leptodactylus caatingae – VIEIRA et al. 2006). Já para os répteis, das 54 espécies de répteis 

encontradas através de dados secundários, 12 espécies são endêmicas da Caatinga. Esse 

número representa 22,22 % do total de espécies encontradas (Gráfico 21). As espécies 

endêmicas de Caatinga e encontradas no estado são os lagartos Hemidactylus agrius, 

Lygodactylus klugei, Acratosaura mentalis, Anotosaura vanzolinea, Vanzosaura multiscutata, 

Phyllopezus periosus, Psychosaura agmosticha, Tropidurus semitaeniatus (FRANZINI et al. 

2019), e as serpentes Thamnodynastes sertanejo, Micrurus aff ibiboboca, Epicia borapeliotes, e 

Bothrops erythromelas (GUEDES et al. 2014). As espécies tanto de anfíbios quanto de répteis 

detectadas no diagnóstico local, são amplamente distribuídas em outros biomas além da 

Caatinga e são típicas de áreas abertas (RODRIGUES 2003). 

 

 

Gráfico 21 -  Número de espécies endêmicas de répteis registrado por dados secundários, com potencial 

ocorrência para o Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil 

 

 

 

3.2.4.2.1.7.5. Espécies exóticas e/ou invasoras 

 

Dentre a herpetofauna da Caatinga Paraibana, somente Hemidactylus mabouia é uma 

espécie exótica (COSTA & BÉRNILS, 2018) e não foi detectada nesta campanha. É uma 

espécie bem adaptada ao ambiente antrópico (FONSECA et al. 2019) e é possível que com a 

implementação do empreendimento, passe a ocorrer na área. 
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3.2.4.2.1.7.6. Espécies migratórias 

 

Não existem espécies de anfíbios ou répteis com essas características. 

 

3.2.4.2.1.7.7. Espécies raras  

 

Muitas espécies de anfíbios e répteis não possuem esse tipo de dado na literatura, 

dificultando a categorização. Além disso, muitas espécies são naturalmente difíceis de 

encontrar, não só pela sua baixa abundância na natureza, mas sim pelo seu hábito de vida 

(e.g. serpentes). Muitas espécies possuem especialização de hábitat, hábitos de vida 

fossoriais (e.g. serpentes, anfisbênias), vivem entre folhiço (e.g. alguns lagartos e anfíbios), 

ou se locomovem lentamente (e.g. família Polychrotidae e Leiosauridae), tornando o 

encontro difícil (FRANZINI et al. 2019). Ainda para anfíbios, outro fator que influencia no 

encontro das espécies é o seu tipo de reprodução. Muitas espécies possuem reprodução 

explosiva (e.g. Trachycephalus coriaceus – ULLOA et al. 2019), o que não é o caso de nenhuma 

das espécies desse diagnóstico. Entretanto, Loebmann & Haddad (2010) utilizam um modelo 

para categorizar o nível de raridade das espécies em uma área de Caatinga baseada em sua 

abundância no local pesquisado, se a espécie possui hábitat generalista ou especialista e em 

sua distribuição.  

Dentre as espécies compartilhadas com esse diagnóstico, nenhuma espécie foi 

considerada como rara. Além disso, todas as espécies presentes nesse diagnóstico possuem 

ampla distribuição na caatinga (ocorrendo em dois estados ou mais) ou possuem distribuição 

também em outros biomas do Brasil (COSTA & BÉRNILS 2018, FROST 2020). Espécies que 

possuem distribuição disjunta na Caatinga (e.g. Anotosaura vanzolinea – GONÇALVES et al. 

2012), provavelmente se deve a um gap de coletas ou pelo hábito de vida da espécie. As 

espécies encontradas no diagnóstico local são abundantes e comuns nas áreas em que 

ocorrem, entretanto, a campanha foi realizada na época de seca, o que torna o encontro com 

qualquer espécie mais difícil. 
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3.2.4.2.1.7.8. Espécies de interesse científico  

 

Recentemente, foram investigados aspectos biogeográficos e moleculares da 

espécie Pipa carvalhoi e descobriu-se a presença de três linhagens divergentes, divididas por 

bacias hidrográficas, porém praticamente indistinguível morfologicamente (LIMA et al. 

2020). Pipa carvalhoi foi descrita para o município de Poção, Pernambuco (MIRANDA-

RIBEIRO 1937), na bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental, a mesma bacia onde se 

encontra o estado da Paraíba, portanto as duas outras linhagens são espécies candidatas. 

Entretanto, o estudo frisa que há a necessidade de maiores estudos para completar conjunto 

de dados morfológicos e moleculares e descrever essas espécies candidatas. 

Dentro do diagnóstico regional, outras espécies são de interesse científico. É o caso 

da serpente Micrurus aff. ibiboboca e do sapo Dernatonotus aff. muelleri. A espécie nominal 

Micrurus ibiboboca foi descrita para a Bahia (MERREM 1820) e como características 

diagnósticas possui 210 escamas dorsais e 23 subcaudais. Porém, os espécimes encontrados 

na Caatinga, divergem no número de escamas, possuindo entre 219 e 243 escamas ventrais 

(VANZOLINI et al. 1980). Dessa forma, é possível que a Micrurus da Caatinga seja uma 

espécie ainda não descrita. Da mesma forma, Dermatonotus muelleri é descrita para o 

Paraguai, porém dados moleculares indicam que as populações acima do Planalto Central 

pertencem a uma espécie críptica ainda não descrita (DE OLIVEIRA et al. 2018).  

Por último, o gênero Adenomera, na qual está inserida Adenomera gr. marmorata, 

possui uma taxonomia muito complicada por apresentar espécies crípticas e alto 

polimorfismo intra e interespecífico (FOUQUET et al. 2014). Além disso, o gênero é mais 

encontrado associado às florestas úmidas e altitudes mais elevadas (FOUQUET et al. 2014), 

sendo encontradas em localidades específicas na Caatinga. Portanto, é um gênero que vem 

sendo estudado em ambientes florestados, como a Mata Atlântica, e ainda é pouco 

conhecido no bioma Caatinga. 

 

3.2.4.2.1.7.9. Espécies de valor econômico e alimentar (cinegéticas e xerimbabos) 

 

Algumas espécies de répteis e anfíbios possuem valores econômicos, alimentares ou 

zooterápicos para a população ou para o mercado ilegal (ALVES et al. 2012, BRITO et al. 

2019) sofrendo uma grande pressão de caça. Dentre as espécies detectadas no diagnóstico, 
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estão o anfíbio Rhinella jimi, os lagartos Iguana iguana, Salvator merianae, Ameivula ocellifera 

e Tropidurus hispidus. De acordo com Brito et al. (2019), são utilizadas a gordura, ossos, 

sangue e carne de Rhinella jimi, Iguana iguana, Salvator merianae e Tropidurus hispidus para 

tratamentos de diferentes problemas de saúde (e.g. dor de garganta, hemorróidas, dor de 

ouvido, dor no joelho). Também é relatado o uso de Iguana iguana, Ameivula ocellifera e 

Salvator merianae como alimentação (ALVES et al. 2012). Além do uso zooterápico e como 

alimentação para as populações, há registros do uso comercial das espécies Iguana iguana e 

Salvator merianae utilizadas como pets, vendidas ilegalmente em todo o mundo (ALVES et 

al. 2012, MENDONÇA et al. 2014).  

Além das espécies listadas no diagnóstico local, muitas das espécies listadas no 

diagnóstico regional são utilizadas para esses e outros fins, como rituais mágicos e religiosos, 

ornamentação e decoração, além de muitas espécies de serpentes serem caçadas e mortas 

devido ao relacionamento conflituoso que as pessoas sentem em relação a esses animais 

(ALVES et al. 2012, MENDONÇA et al. 2014). É importante frisar ainda que apesar de não 

estarem nas listas da MMA (2014) e IUCN (2020) com algum nível de ameaça, os lagartos 

Iguana iguana e Salvator merianae, são citados no Apêndice II da CITES (2020) justamente 

pelo seu uso não controlado como zooterápico, alimentar e econômico. 

 

3.2.4.2.1.7.10. Espécies bioindicadoras da qualidade ambiental 

 

Espécies bioindicadoras são aquelas que possuem a capacidade de nos dar respostas 

sobre a qualidade ambiental (FERNANDES & SOUSA 2018). Para isso, uma boa espécie 

bioindicadora necessita apresentar alta abundância e frequência de ocorrência em 

determinada área (DUFRÊNE & LEGENDRE 1997). Dessa forma, espécies de encontro 

ocasional, de baixa abundância ou de difícil encontro devido aos seus hábitos de vida, não 

conseguem nos indicar a qualidade do ambiente. As espécies detectadas na área do 

empreendimento possuem ampla distribuição geográfica seja dentro da caatinga ou para 

outros biomas, não sendo boas bioindicadoras. 
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3.2.4.2.1.7.11. Espécies vetores e hospedeiras de doenças (ou de importância médica) 

 

Dentre as espécies regionais listadas, as espécies de serpentes pertencentes à família 

Viperidae, Bothrops erythromelas e Crotalus durissus, e da família Elapidae, Micrurus aff. 

ibiboboca, são peçonhentas e causam acidentes ofídicos. Segundo Sinan (2019), foram 

registrados 244 acidentes com o gênero Bothrops, 33 acidentes com o gênero Crotalus e 18 

acidentes com o gênero Micrurus para o estado da Paraíba. Além dessas serpentes, a cobra-

verde, Philodryas olfersi possui casos de envenenamento registrados (RIBEIRO et al. 1999; 

CORREIA et al. 2010, BARBOSA et al. 2020), com um caso de óbito para uma criança 

(SALOMÃO & DI-BERNARDO 1995). Por se tratar de uma espécie com dentição opistóglifa, 

eventos de envenenamento ocorrem em caso de manuseio inadequado e mordida 

prolongada, e causam dor local e edema. 

 

Síntese conclusiva 

 

Durante o período de amostragem, foram listadas 11 espécies da herpetofauna: seis 

anfíbios anuros e cinco répteis. Já considerando os dados secundários, foram contabilizadas 

um total de 26 espécies de anfíbios e 54 de répteis. A herpetofauna registrada na área do 

Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim é caracterizada pela presença de espécies 

típicas de áreas abertas e da Caatinga. Entretanto, nenhuma espécie registrada é endêmica 

do bioma. A ausência de espécies endêmicas, e a ausência de espécies típicas de ambientes 

mais preservados, podem representar um alto grau de ação antrópica na área amostrada, o 

que poderia facilitar a colonização e manutenção de espécies de ampla distribuição e de 

comum ocorrência, como foi observado nos resultados, pela prevalência e abundância de 

espécies generalistas como Tropidurus hispidus (16,5 % do total de indivíduos) e Rhinella jimi 

(13,5 %). A espécie Pipa carvalhoi foi a mais abundante para toda a área, entretanto só foi 

encontrada no ponto amostral AID. O fato de ter sido encontrada apenas nesse ponto e não 

no ADA1, que também possui corpos d’água, pode estar relacionado ao fato de que AID pelo 

menos um corpo d’água que mesmo na estiagem não seca completamente, possibilitando a 

presença dessa espécie que é totalmente dependente de água. Além disso, ao comparar os 

resultados obtidos no diagnóstico local com o diagnóstico regional, nota-se que existem 

muitas espécies com potencial de ocorrência para a área do empreendimento. O baixo 
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número de dias amostrados somados à época da seca pode ter influenciado na baixa riqueza 

encontrada. Isto reforça o fato de que um maior esforço amostral certamente resultará no 

registro de um maior número de espécies.  

Nenhuma das espécies registradas durante as amostragens de campo (dados 

primários) constam nas listas nacional ou internacional de espécies enquadradas dentro de 

algum nível de ameaça. A espécie Pithecopus nordestinus registrada através dos dados 

secundários se encontra nas listas de espécies ameaçadas como insuficiente de dados e 

provavelmente também sua espécie irmã (P. gonzagai) recém descrita. Além dessa espécie, 

Ceratophrys joazeirensis também apresenta insuficiência de dados, evidenciando assim, uma 

maior necessidade de estudos com ambas as espécies.  

As alterações no habitat nativo produzem impacto negativo sobre a herpetofauna 

(DIXO & MARTINS 2008). Populações de anfíbios e répteis estão diminuindo e/ou 

desaparecendo ao redor do mundo e a destruição de habitats é apontada como a principal 

causa desse fenômeno (e.g. BLAUSTEIN et al. 1994, HOULAHAN et al. 2000, RODRIGUES 

2005, WINK et al. 2007). A maioria dos anfíbios possuem ciclo de vida dependente dos 

ecossistemas aquático e terrestre, pele altamente permeável, baixa mobilidade, alta 

diversidade de modos reprodutivos e requerimentos fisiológicos especiais, o que os torna 

muitas vezes vulneráveis à ação antrópica (DUNSON et al. 1992, TOCHER et al. 1997), e 

susceptíveis a perdas de diversidade e alterações de distribuição no ambiente (BEEBEE 1996, 

KRISHNAMURTHY 2003). Assim, esses organismos se tornam valiosos indicadores 

potenciais da integridade ambiental (HEYER et al. 1994). Estudos recentes mostraram que 

comunidades de répteis também respondem a alterações ambientais (SILVANO et al. 2003, 

WINK et al. 2007, DIXO & MARTINS 2008, DIXO & METZGER 2009). Um bom exemplo são 

espécies de lagartos que apresentam forte relação com seus hábitats (e.g. NOGUEIRA 2006), 

como as espécies arborícolas e habitantes da serapilheira, que não sobrevivem quando a 

vegetação nativa é retirada (ÁVILA-PIRES et al. 2007).  

Cabe ainda ressaltar que a área de implantação do empreendimento é classificada 

como de “Alta” importância biológica (TABARELLI & SILVA 2003, MMA 2007) e ainda está 

próxima a outras áreas importantes como a Serra do Teixeira, classificada como altamente 

prioritária para a conservação (MMA 2007), e entre o Seridó/Borborema, classificado como 

“extrema” importância biológica e a Serra do Cariri, classificada como “Muito Alta” para 

importância biológica (TABARELLI & SILVA 2003), devendo assim, receber atenção quanto 
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a sua diversidade, sendo um local de extrema importância para a preservação dos anfíbios e 

répteis e interações ecológicas as quais as regiões próximas fazem parte, podendo ser 

considerada um importante alvo para o monitoramento da fauna de anfíbios e répteis, para 

que se tenha noção dos impactos das transformações ambientais sobre esse grupo faunístico 

e, acima de tudo, para que sejam tomadas as medidas necessárias visando a preservação das 

espécies envolvidas nestes locais. 

Portanto, ressalto que para avaliar de fato a fauna com potencial ocorrência para a 

área, e posteriormente avaliar as melhores medidas mitigatórias durante a execução do 

empreendimento, seria necessário realização de monitoramentos periódicos ao longo do 

ano. É durante essa época que existem mais recursos em abundância, e consequentemente, 

maiores chances desses animais saírem para se alimentarem, reproduzirem e realizarem 

outras atividades relativas à sua biologia de vida, podendo ser encontrados com mais 

facilidade, inclusive espécies que possuem hábitos de vida mais restritivos. 

 

Anexo herpetofauna 1. Registro fotográfico dos espécimes registrados na área do Aterro 

Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 
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Figura 183 - Rhinella jimi (Sapo-cururu) – Vanessa 

Ferreira (22/10/2020) 

Figura 184 - Boana raniceps (Perereca) – Vanessa 

Ferreira (22/10/2020) 
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Figura 185 - Scinax x-signatus (Perereca-de-

banheiro) – Vanessa Ferreira (22/10/2020) 

 

Figura 186 - Leptodactylus macrosternum (Gia/Rã-

manteiga) - Vanesssa Ferreira (22/10/2020) 

 

Figura 187 - Pseudopaludicola sp. (Rãzinha) – 

Yasmin Costa (22/10/2020) 

  

Figura 188 - Pipa carvalhoi (Sapo-d’água) – Vanessa 

Ferreira (22/10/2020) 

  

  

Figura 189 - Erythrolamprus viridis (Cobra-verde) – 

Vanessa Ferreira (26/10/2020) 

Figura 190 - Iguana iguana (Iguana/Camaleão) – 

Vanessa Ferreira (26/10/2020) 
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3.2.4.3. Avifauna 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Classe Aves constitui um dos grupos mais conhecidos e diversificados dentre os 

vertebrados, com 10.721 espécies descritas em todo o mundo (CLEMENTS et al., 2019). Em 

território brasileiro é conhecida a ocorrência de aproximadamente 1.919 espécies 

(PIACENTINI et al., 2015), das quais 548 ocorrem no bioma Caatinga (ARAÚJO & SILVA, 

2017). A Caatinga é uma região natural de vegetação xérica e clima predominantemente 

semiárido. Sua abrangência é restrita ao nordeste do Brasil, sendo o único bioma de 

Figura 191 - Ameivula ocellifera (Calanguinho) – 

Vanessa Ferreira (23/10/2020) 

Figura 192 - Salvator merianae (Teiú/Téjo) – Vanessa 

Ferreira (22/10/2020) 

Figura 193 - Tropidurus hispidus (Calango) – 

Vanessa Ferreira (23/10/2020) 
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ocorrência exclusiva no país (PRADO 2003; IBGE 2004). Para a Paraíba, de acordo com 

inventário de Schulz-Neto (1995), são identificadas 338 espécies de aves em todo o estado. 

As aves são consideradas importantes indicadores biológico da qualidade do ambiente, de 

maneira que as diferentes condições e pressões ambientais a que estão submetidas refletem 

em uma variedade de respostas nas comunidades e populações do grupo. Por serem 

facilmente amostradas e serem praticamente cosmopolitas, o estudo de avifauna é acessível 

e pode revelar o nível de preservação ou mesmo de perturbação ambiental de uma área, pela 

ausência, presença, ou mesmo por pequenas alterações nas populações de algumas espécies 

chave, altamente sensíveis a distúrbios humanos (ALLEGRINNI, 1997; DE LUCA, et al., 2009). 

Os monitoramentos contínuos das comunidades de aves em grandes 

empreendimentos, nas fases de instalação e operação, são essenciais para entender os 

principais impactos sobre a avifauna de acordo com a realidade local e subsidiar decisões 

para mitigar os danos ao grupo. Para além de ações para a Conservação de Aves, os 

monitoramentos também podem fornecer informações sobre alterações na qualidade do 

ambiente sob influência do empreendimento, tendo as aves como Indicadores Biológicos da 

Qualidade Ambiental. 

 

Metodologia - Diagnóstico regional (Dados secundários) 

 

Para contemplar a região de influência do empreendimento, assim como a Caatinga 

paraibana, e também com o propósito de inventariar espécies de possível ocorrência na área 

do empreendimento e não contempladas no levantamento primário, realizou-se um 

levantamento secundário de aves, utilizando-se bibliografia com pesquisas em avifauna 

realizadas no entorno e em regiões próximas que contemplem o ambiente em que se insere 

o Aterro Sanitário de São Jose do Bonfim, no estado da Paraíba.  

Todavia, há uma limitação imposta pela pouca literatura publicada sobre a avifauna 

da Paraíba, sendo a última lista oficial de aves do estado publicada no ano de 1995, não 

havendo uma atualização oficial até então (SCHULZ-NETO, 1995).  

Para esse estudo, utilizou-se no levantamento secundário as seguintes fontes 

bibliográficas: Schulz-Neto (1995), Araújo et al (2012) e Mariano & Martins (2017). Foram 

consideradas apenas as espécies de aves registradas com ocorrência em áreas de mata seca 

de caatinga, visto que levantamentos para o estado da Paraíba contemplam também outros 
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ecossistemas, como zonas estuarinas, brejos de altitude, Mata Atlântica e Agreste 

paraibano. As espécies foram listadas em uma tabela, contendo informações sobre seu atual 

status de ameaça (MMA, 2014; IUCN 2020.2). 

 

Metodologia - Diagnóstico local (Dados primários) 

 

3.2.4.3.1.1. Período de Amostragem e Desenho Amostral 

 

A avifauna local foi amostrada em uma campanha com duração de cinco dias, entre 

o período de 22 a 25 de outubro de 2020, sendo o primeiro para reconhecimento de campo 

e os demais quatro dias, sendo um dia para levantamento das espécies por ponto amostral, 

Esse período do ano corresponde à estação seca na Caatinga, quando a atividade da 

avifauna, em geral, é mais reduzida e a densidade da comunidade é menor nas áreas secas, 

visto que as espécies migram para áreas adjacentes com disponibilidade de recursos.  

Para a caracterização da avifauna foram utilizadas duas metodologias 

complementares, propostas pelo Termo de Referência do SUDEMA: i) Listas de MacKinnon 

e ii) Captura por Rede de Neblina. Além disso, espécies registradas eventualmente, fora do 

período de amostragem foram catalogas de forma a incrementar qualitativamente o 

inventário de aves da área estudada (Erro! Fonte de referência não encontrada.94). 
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Figura 194 - Mapa contendo pontos amostrais e locais de instalação das Redes de Neblina para amostragem 

da Avifauna 

 

 

3.2.4.3.1.2. Coleta de Dados Biológicos 

 

3.2.4.3.1.2.1. Listas de Mackinnon 

 

Para a coleta de dados sobre as aves foram realizados censos quantitativos, através 

do método de listas de MacKinnon (MACKINNON & PHILLIPS, 1993), adequado para 

amostragens de curta duração. O método controla o tamanho das amostras, permitindo 

comparações mais confiáveis entre diferentes locais ou de um mesmo local em diferentes 

épocas (RIBON, 2010), uma vez que a unidade amostral é o número de listas. Assim, ao 

contrário de buscas aleatórias onde a amostra é composta por horas ou dias, nas listas de 

MacKinnon as amostras são construídas a partir das listas de espécies, ou seja, quanto maior 

o número de listas maior será a quantidade de amostras, independentemente do tempo de 
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amostragem (RIBON, 2010). Neste monitoramento trabalhamos com listas de 10 espécies, 

assim como sugerido por Ribon (2010).  

Cada lista de 10 espécies contém diferentes espécies de aves registradas, sem 

repetições de espécies e indivíduos já contados anteriormente. Nesse sentido, cada lista só 

pode conter espécies diferentes entre si e indivíduos que ainda não foram contados em listas 

anteriores. Nota-se que, independentemente de quantos indivíduos de cada espécie se veja 

ou se ouça, somente a informação sobre a presença ou ausência da espécie em cada lista é 

que será usada nas análises seguintes. Após o preenchimento das 10 espécies na primeira 

lista inicia-se uma nova lista com mais 10 espécies e, assim, sucessivamente. No final do 

levantamento, para obter o índice de frequência das espécies, divide-se a quantidade de 

vezes em que uma espécie esteve presente nas listas pelo número total de listas. Assume-se 

que, quanto mais comum for uma espécie, mais vezes ela será ouvida ou visualizada e, 

consequentemente, maior a sua frequência de aparição (RIBON, 2010). 

As amostragens ocorreram por meio de transecções irregulares em cada um dos 

quatro pontos amostrais durante os períodos da manhã, entre 5:00 e 10:00 horas, e da tarde, 

entre 16:00 e 19:00 horas. Cada ponto foi amostrado por um dia em ambos os períodos 

(manhã e tarde). Adicionalmente, registros feitos fora do método padronizado de 

amostragem foram inclusos na lista de espécies registradas para a região (Fotos 195 e 196). 

 

Figura 195 - Pesquisador realizando o método de 

Listas de MacKinnon, com a utilização de câmera 

fotográfica e binóculos para o registro das aves. 

 

Figura 196 - Área utilizada como trilha no Ponto 03 

para execução do método Listas de MacKinnon. 
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3.2.4.3.1.2.2. Captura por Redes de Neblina 

 

Rede de Neblina, como método de captura, é o mais eficiente e prático dentre os 

outros métodos disponíveis. Não é adequado para amostragem de comunidades de aves 

como único método, pois as taxas de captura são diretamente influenciadas pelos padrões 

de distribuição espacial e hábitos das espécies.  

Todavia, o método é bastante eficaz para a amostragem de espécies de difícil 

observação, principalmente as de sub-bosques florestais, com destaque para os 

Passeriformes. Outra grande vantagem das redes de neblina é a possibilidade de coleta de 

informações biológicas dos indivíduos capturados, como dados morfométricos e peso, 

impossíveis de serem adquiridos pelos outros métodos de amostragem. Por amostrar 

espécies de difícil visualização em campo, as redes de neblina corrigem erros de 

detectabilidade para outros métodos utilizados e padronizam as amostras em diferentes 

áreas (ROOS, 2010). 

Para a presente campanha, foram instalas cinco redes de neblina com dimensões de 

12 x 3 metros e malha de 20 mm, dispostas em linhas e permanecendo abertas por um 

período de cinco horas consecutivas, abrindo-se as redes na aurora (5h30 às 10h30), em cada 

ponto de amostragem (Tabela 39). Para uma maior eficiência nas capturas, buscou-se 

instalá-las próximas a bordas de matas ou locais de provável deslocamento de aves e em 

locais com influência aluvial, sempre que possível.  

Os indivíduos capturados foram identificados e submetidos a coleta de dados 

biométricos, com auxílio de um paquímetro e balança de campo digitais, além do registro de 

horário de captura e registro fotográfico. Posteriormente as aves capturadas foram 

devolvidas ao ambiente (Fotos 197Erro! Fonte de referência não encontrada.198, 199 e 

200).  

Para o cálculo de esforço amostral, utilizou-se a fórmula E = Área x H x N, onde E é o 

esforço amostral, A é a área de superfície de cada rede, H é o tempo de exposição e N é o 

número de redes utilizadas. 
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Tabela 39 - Pontos de instalação das redes de neblina em cada área amostral, com data e informação 

meteorológica do dia. 

Área Amostral Coordenadas UTM Data Tempo 

Ponto 01 (ADA1) 24M 690652 9211822 23/10/2020 Ensolarado 

Ponto 02 (ADA2) 24M 691250 9211841 22/10/2020 Ensolarado 

Ponto 03 (ADA3) 24M 690327 9211838 24/10/2020 Ensolarado 

Ponto 04 (AID) 24M 690865 9212665 25/10/2020 Ensolarado 

 

 

Figura 197 - Redes de Neblina instaladas no Ponto 

04 (AID). 

 

 

Figura 198 - Pesquisador realizando medida 

biométrica da cauda de ave capturada em Rede de 

Neblina no Ponto 02 (ADA2). 
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Figura 199 - Pesquisador pesando ave capturada em 

Rede de Neblina e acondicionada em saco de 

contenção no Ponto 02 (ADA2). 

 

 

Figura 200 - Estrutura montada como base de 

processamento das aves capturadas, evitando 

exposição dos indivíduos ao sol. 

 

 

3.2.4.3.1.2.3. Destino do Material Biológico Coletado 

 

Não houve necessidade de coletar material biológico. 

 

3.2.4.3.1.2.4. Identificação e Classificação das Espécies 

 

Posteriormente, as espécies catalogadas foram reunidas nos seguintes grupos 

tróficos: frugívoro, insetívoro, insetívoro-granívoro, insetívoro-frugívoro, insetívoro-

carnívoro, onívoro, piscívoro, carnívoro, detritívoro, invertebrado aquático, granívoro, 

granívoro-frugívoro, nectarívoro e nectarívoro-insetívoro, segundo seus hábitos 

alimentares, de acordo literatura disponível (TERBORGH et al. 1990; RODA, 2003; SANTOS, 

2004; OLMOS e BRITO, 2007; ARAUJO, 2009).  

As espécies inventariadas foram organizadas em uma tabela com informações sobre 

sensitividade, de acordo com Stotz et al. (1996), Silva (2003) e Araújo et al (2017), status de 

Conservação (MMA, 2014; IUCN, 2020.2), endemismo, guilda trófica e hábitos migratórios 

(SICK, 1997; SIGRIST, 2013; SILVA, 2003; PIACENTINI et al., 2015). 

Finalmente, as espécies foram consultadas quanto ao endemismo nos biomas 

Caatinga (SILVA et al. 2003) e verificada a importância econômica e cinegética 

(FERNANDES-FERREIRA et al., 2012). 
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3.2.4.3.1.2.5. Tratamento Qualitativo e Quantitativo dos Dados 

 

Para análise estatística dos dados obtidos em campo, utilizou-se os seguintes índices 

e estimadores de Equitabilidade, Diversidade, Riqueza e Similaridade: Índice de Pielou (J), 

diversidade Shannon (H’), estimadores de riqueza Jackknife 1 e índices de Similaridade de 

Bray-Curtis, respectivamente. 

Os cálculos foram realizados com auxílio dos softwares Microsoft Excel 365, 

EstimateS 9.1.0 (COLWELL, 2013) e Past 4.03 (HAMMER et al, 2001). Para a análise 

estatística considerou-se apenas os dados obtidos pelas metodologias Lista de MacKinnon, 

de forma a padronizar a comparação entre os pontos de amostragem. 

Através do índice de similaridade de Bray-Curtis, realizou-se uma análise de 

agrupamento, utilizando as distâncias fornecida pelo índice. Nesta análise, utilizou-se o 

programa PAST® versão 4.03 (HAMMER et al., 2001), a fim de verificar qual a relação entre 

as áreas amostradas, de acordo com o compartilhamento de espécies registradas a partir dos 

métodos padronizados. Para isso, cada área amostrada foi utilizada como uma unidade 

amostral. 

 

RESULTADOS - DIAGNÓSTICO REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 

 

A partir dos dados obtidos em bibliografia para espécies com possível ocorrência na 

região do empreendimento, foram levantadas um total de 256 espécies, distribuídas em 24 

ordens e 56 famílias. Cinco espécies estão classificadas com algum grau de ameaça de 

extinção nacional ou internacional (Tabela 40). 
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Tabela 40 - Avifauna registrada na região do empreendimento Aterro Sanitário de São José do Bonfim – PB, a 

partir de dados secundários levantados. São citadas as categorias de ameaça segundo listas oficiais globais 

(IUCN, 2020.2) e nacional (MMA, 2014). 

Táxon Nome Popular IUCN MMA 

Tinamiformes 
   

Tinamidae 
   

Crypturellus noctivagus noctivagus jaó-do-sul NT VU 

Crypturellus parvirostris inambu-chororó 
  

Crypturellus tataupa inambu-chintã 
  

Nothura boraquira codorna-do-

nordeste 

  

Nothura maculosa codorna-amarela 
  

Anseriformes 
   

Anatidae 
   

Dendrocygna bicolor marreca-caneleira 
  

Dendrocygna viduata irerê 
  

Dendrocygna autumnalis marreca-cabocla 
  

Cairina moschata pato-do-mato 
  

Sarkidiornis sylvicola pato-de-crista 
  

Amazonetta brasiliensis ananaí 
  

Anas bahamensis marreca-toicinho 
  

Netta erythrophthalma paturi-preta 
  

Nomonyx dominicus marreca-caucau 
  

Galliformes 
   

Cracidae 
   

Penelope superciliaris jacupemba 
  

Penelope jacucaca jacucaca VU VU 

Podicipediformes 
   

Podicipedidae 
   

Tachybaptus dominicus mergulhão-

pequeno 

  

Podilymbus podiceps mergulhão-

caçador 

  

Suliformes 
   

Phalacrocoracidae 
   

Nannopterum brasilianus biguá 
  

Anhingidae 
   

Anhinga anhinga biguatinga 
  

Pelecaniformes 
   

Ardeidae 
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Tigrisoma lineatum socó-boi 
  

Nycticorax nycticorax socó-dorminhoco 
  

Butorides striata socozinho 
  

Bubulcus ibis garça-vaqueira 
  

Ardea cocoi garça-moura 
  

Ardea alba garça-branca 
  

Pilherodius pileatus garça-real 
  

Egretta thula garça-branca-

pequena 

  

Cathartiformes 
   

Cathartidae 
   

Cathartes aura urubu-de-cabeça-

vermelha 

  

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-

amarela 

  

Coragyps atratus urubu 
  

Sarcoramphus papa urubu-rei 
  

Accipitriformes 
   

Accipitridae 
   

Gampsonyx swainsonii gaviãozinho 
  

Elanus leucurus gavião-peneira 
  

Accipiter bicolor gavião-

bombachinha-

grande 

  

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro 
  

Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo 
  

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo 
  

Rupornis magnirostris gavião-carijó 
  

Parabuteo unicinctus gavião-asa-de-

telha 

  

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-

branco 

  

Geranoaetus melanoleucus águia-serrana 
  

Buteo nitidus gavião-pedrês 
  

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-

curta 

  

Buteo albonotatus gavião-urubu 
  

Gruiformes 
   

Aramidae 
   

Aramus guarauna carão 
  

Rallidae 
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Aramides cajaneus saracura-três-

potes 

  

Laterallus melanophaius sanã-parda 
  

Gallinula galeata galinha-d'água 
  

Porphyriops melanops galinha-d'água-

carijó 

  

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul 
  

Charadriiformes 
   

Charadriidae 
   

Vanellus cayanus mexeriqueira 
  

Vanellus chilensis quero-quero 
  

Charadrius semipalmatus batuíra-de-bando 
  

Charadrius collaris batuíra-de-coleira 
  

Recurvirostridae 
   

Himantopus mexicanus pernilongo-de-

costas-negras 

  

Scolopacidae 
   

Tringa solitaria maçarico-solitário 
  

Tringa flavipes maçarico-de-

perna-amarela 

  

Jacanidae 
   

Jacana jacana jaçanã 
  

Sternidae 
   

Sterna paradisaea trinta-réis-ártico 
  

Columbiformes 
   

Columbidae 
   

Columbina minuta rolinha-de-asa-

canela 

  

Columbina talpacoti rolinha 
  

Columbina squammata fogo-apagou 
  

Columbina picui rolinha-picuí 
  

Claravis pretiosa pararu-azul 
  

Columba livia pombo-doméstico 
  

Patagioenas picazuro asa-branca 
  

Zenaida auriculata avoante 
  

Leptotila verreauxi juriti-pupu 
  

Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-

branca 

  

Cuculiformes 
   

Cuculidae 
   

Piaya cayana alma-de-gato 
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Coccyzus melacoryphus papa-lagarta 
  

Coccyzus americanus papa-lagarta-de-

asa-vermelha 

  

Coccyzus euleri papa-lagarta-de-

euler 

  

Crotophaga major anu-coroca 
  

Crotophaga ani anu-preto 
  

Guira guira anu-branco 
  

Tapera naevia saci 
  

Strigiformes 
   

Tytonidae 
   

Tyto furcata suindara 
  

Strigidae 
   

Megascops choliba corujinha-do-mato 
  

Glaucidium brasilianum caburé 
  

Athene cunicularia coruja-buraqueira 
  

Asio clamator coruja-orelhuda 
  

Nyctibiiformes 
   

Nyctibiidae 
   

Nyctibius griseus urutau 
  

Caprimulgiformes 
   

Caprimulgidae 
   

Antrostomus rufus joão-corta-pau 
  

Nyctidromus albicollis bacurau 
  

Nyctidromus hirundinaceus bacurauzinho-da-

caatinga 

  

Hydropsalis parvula bacurau-chintã 
  

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura 
  

Nannochordeiles pusillus bacurauzinho 
  

Podager nacunda corucão 
  

Apodiformes 
   

Apodidae 
   

Streptoprocne biscutata taperuçu-de-

coleira-falha 

  

Tachornis squamata andorinhão-do-

buriti 

  

Trochilidae 
   

Anopetia gounellei rabo-branco-de-

cauda-larga 

  

Phaethornis ruber rabo-branco-rubro 
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Phaethornis pretrei rabo-branco-

acanelado 

  

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura 
  

Chrysolampis mosquitus beija-flor-vermelho 
  

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-

bico-vermelho 

  

Amazilia fimbriata beija-flor-de-

garganta-verde 

  

Heliomaster squamosus bico-reto-de-

banda-branca 

  

Trogoniformes 
   

Trogonidae 
   

Trogon curucui surucuá-de-

barriga-vermelha 

  

Coraciiformes 
   

Alcedinidae 
   

Megaceryle torquata martim-pescador-

grande 

  

Chloroceryle amazona martim-pescador-

verde 

  

Chloroceryle americana martim-pescador-

pequeno 

  

Galbuliformes 
   

Galbulidae 
   

Galbula ruficauda ariramba 
  

Bucconidae 
   

Nystalus maculatus rapazinho-dos-

velhos 

  

Piciformes 
   

Picidae 
   

Picumnus fulvescens picapauzinho-

canela 

NT 
 

Picumnus limae picapauzinho-da-

caatinga 

  

Melanerpes candidus pica-pau-branco 
  

Veniliornis passerinus pica-pau-pequeno 
  

Piculus chrysochloros pica-pau-dourado-

escuro 

  

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-

barrado 
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Colaptes campestris pica-pau-do-

campo 

  

Celeus ochraceus pica-pau-ocráceo 
  

Dryocopus lineatus pica-pau-de-

banda-branca 

  

Campephilus melanoleucos pica-pau-de-

topete-vermelho 

  

Cariamiformes 
   

Cariamidae 
   

Cariama cristata seriema 
  

Falconiformes 
   

Falconidae 
   

Caracara plancus carcará 
  

Milvago chimachima carrapateiro 
  

Herpetotheres cachinnans acauã 
  

Micrastur ruficollis falcão-caburé 
  

Micrastur semitorquatus falcão-relógio 
  

Falco sparverius quiriquiri 
  

Falco femoralis falcão-de-coleira 
  

Falco peregrinus falcão-peregrino 
  

Psittaciformes 
   

Psittacidae 
   

Eupsittula cactorum periquito-da-

caatinga 

  

Forpus xanthopterygius tuim 
  

Amazona aestiva papagaio 
  

Passeriformes 
   

Thamnophilidae 
   

Myrmorchilus strigilatus tem-farinha-aí 
  

Formicivora melanogaster formigueiro-de-

barriga-preta 

  

Herpsilochmus sellowi chorozinho-da-

caatinga 

  

Herpsilochmus atricapillus chorozinho-de-

chapéu-preto 

  

Sakesphorus cristatus choca-do-nordeste 
  

Thamnophilus capistratus choca-barrada-do-

nordeste 

  

Thamnophilus torquatus choca-de-asa-

vermelha 

  

Thamnophilus pelzelni choca-do-planalto 
  



 

 

 315 

Taraba major choró-boi 
  

Dendrocolaptidae 
   

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde 
  

Campylorhamphus trochilirostris arapaçu-beija-flor 
  

Dendroplex picus arapaçu-de-bico-

branco 

  

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-

cerrado 

  

Xiphocolaptes falcirostris arapaçu-do-

nordeste 

VU VU 

Xenopidae 
   

Xenops minutus bico-virado-miúdo 
  

Xenops rutilans bico-virado-carijó 
  

Furnariidae 
   

Furnarius figulus casaca-de-couro-

da-lama 

  

Furnarius leucopus casaca-de-couro-

amarelo 

  

Furnarius rufus joão-de-barro 
  

Pseudoseisura cristata casaca-de-couro 
  

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau 
  

Certhiaxis cinnamomeus curutié 
  

Synallaxis hellmayri joão-chique-chique 
  

Synallaxis frontalis petrim 
  

Synallaxis albescens uí-pi 
  

Synallaxis scutata estrelinha-preta 
  

Pipridae 
   

Neopelma pallescens fruxu-do-cerradão 
  

Tityridae 
   

Pachyramphus viridis caneleiro-verde 
  

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto 
  

Pachyramphus validus caneleiro-de-

chapéu-preto 

  

Xenopsaris albinucha tijerila 
  

Rhynchocyclidae 
   

Tolmomyias flaviventris bico-chato-

amarelo 

  

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio 
  

Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-

de-ouro 

  

Tyrannidae 
   



 

 

 316 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro 
  

Stigmatura napensis papa-moscas-do-

sertão 

  

Stigmatura budytoides alegrinho-balança-

rabo 

  

Euscarthmus meloryphus barulhento 
  

Camptostoma obsoletum risadinha 
  

Elaenia flavogaster guaracava-de-

barriga-amarela 

  

Elaenia spectabilis guaracava-grande 
  

Elaenia chilensis guaracava-de-

crista-branca 

  

Elaenia cristata guaracava-de-

topete-uniforme 

  

Elaenia chiriquensis chibum 
  

Suiriri suiriri suiriri-cinzento 
  

Myiopagis viridicata guaracava-de-

crista-alaranjada 

  

Phaeomyias murina bagageiro 
  

Phyllomyias fasciatus piolhinho 
  

Serpophaga subcristata alegrinho 
  

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata 
  

Myiarchus swainsoni irré 
  

Myiarchus ferox maria-cavaleira 
  

Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-

de-rabo-

enferrujado 

 

Casiornis fuscus caneleiro-enxofre 
  

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 
  

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro 
  

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado 
  

Megarynchus pitangua neinei 
  

Myiozetetes similis bentevizinho-de-

penacho-vermelho 

 

Tyrannus melancholicus suiriri 
  

Tyrannus savana tesourinha 
  

Empidonomus varius peitica 
  

Myiophobus fasciatus filipe 
  

Sublegatus modestus guaracava-

modesta 
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Fluvicola albiventer lavadeira-de-cara-

branca 

  

Fluvicola nengeta lavadeira-

mascarada 

  

Arundinicola leucocephala freirinha 
  

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu 
  

Xolmis irupero noivinha 
  

Vireonidae 
   

Cyclarhis gujanensis pitiguari 
  

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-

cinza 

  

Vireo chivi juruviara 
  

Corvidae 
   

Cyanocorax cyanopogon gralha-cancã 
  

Hirundinidae 
   

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-

serradora 

  

Progne tapera andorinha-do-

campo 

  

Progne subis andorinha-azul 
  

Progne chalybea andorinha-grande 
  

Tachycineta albiventer andorinha-do-rio 
  

Troglodytidae 
   

Troglodytes musculus corruíra 
  

Cantorchilus longirostris garrinchão-de-

bico-grande 

  

Polioptilidae 
   

Polioptila plumbea balança-rabo-de-

chapéu-preto 

  

Turdidae 
   

Turdus leucomelas sabiá-branco 
  

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 
  

Turdus amaurochalinus sabiá-poca 
  

Mimidae 
   

Mimus saturninus sabiá-do-campo 
  

Motacillidae 
   

Anthus lutescens caminheiro-

zumbidor 

  

Passerellidae 
   

Zonotrichia capensis tico-tico 
  

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo 
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Arremon taciturnus tico-tico-de-bico-

preto 

  

Parulidae 
   

Setophaga pitiayumi mariquita 
  

Basileuterus culicivorus pula-pula 
  

Myiothlypis flaveola canário-do-mato 
  

Icteridae 
   

Procacicus solitarius iraúna-de-bico-

branco 

  

Icterus pyrrhopterus encontro 
  

Icterus jamacaii corrupião 
  

Agelaioides fringillarius asa-de-telha-

pálido 

  

Molothrus bonariensis chupim 
  

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-

sul 

  

Thraupidae 
   

Paroaria dominicana cardeal-do-

nordeste 

  

Tangara sayaca sanhaço-cinzento 
  

Tangara palmarum sanhaço-do-

coqueiro 

  

Tangara cayana saíra-amarela 
  

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-

preto 

  

Compsothraupis loricata tiê-caburé 
  

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-

castanho 

  

Sicalis flaveola canário-da-terra 
  

Sicalis luteola tipio 
  

Hemithraupis guira saíra-de-papo-

preto 

  

Volatinia jacarina tiziu 
  

Coryphospingus pileatus tico-tico-rei-cinza 
  

Tachyphonus rufus pipira-preta 
  

Dacnis cayana saí-azul 
  

Coereba flaveola cambacica 
  

Sporophila lineola bigodinho 
  

Sporophila nigricollis baiano 
  

Sporophila caerulescens coleirinho 
  

Sporophila albogularis golinho 
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RESULTADOS - DIAGNÓSTICO LOCAL (DADOS PRIMÁRIOS) 

 

3.2.4.3.1.3. Análises Quantitativas 

 

3.2.4.3.1.3.1. Riqueza e composição de espécies 

 

No presente estudo foram registradas um total de 82 espécies de aves, distribuídas 

em 36 famílias e 19 ordens em todos os pontos amostrais (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.Erro! Fonte de referência não encontrada.3, Anexo avifauna 1). A ordem com 

maior riqueza representada foi a dos Passeriformes com 38 espécies, representando 46,34 % 

da riqueza total registrada. A Família com maior riqueza foi Tyrannidae com 11 espécies 

registradas, sendo 13,4 % da riqueza total. 

Os Passeriformes são aves de pequeno e médio porte e de canto geralmente 

melodioso, sendo conhecidos como aves canoras. Compreendem mais de 50 % da riqueza 

de aves do Brasil e do mundo. Possuem hábitos alimentares variados e são geralmente 

arborícolas, onde constroem ninhos bastante elaborados durante o período reprodutivo 

(PIACENTINI, 2015; SICK 1997). Os Passeriformes em geral ocupam uma grande variedade 

de nichos ecológicos e possuem uma grande capacidade adaptativa, podendo ser os motivos 

para sua alta representatividade dentre as demais Ordens de aves no mundo. 

Sporophila leucoptera chorão 
  

Sporophila bouvreuil caboclinho 
  

Sporophila angolensis curió 
  

Thlypopsis sordida saí-canário 
  

Cardinalidae 
   

Cyanoloxia brissonii azulão 
  

Fringillidae 
   

Spinus yarrellii pintassilgo-do-

nordeste 

VU VU 

Euphonia chlorotica fim-fim 
  

Euphonia violacea gaturamo 
  

Estrildidae 
   

Estrilda astrild bico-de-lacre 
  

Passeridae 
   

Passer domesticus pardal 
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O maior número de espécies pertencentes à família Tyrannidae pode estar associado 

também à grande diversidade ecológica e à sua flexibilidade adaptativa. Esta flexibilidade 

ocorre desde a procura até a manipulação de itens alimentares pelos indivíduos pertencentes 

a esse grupo. Por sua vez, este fato permite uma elevada diversidade de comportamentos 

de forrageio, que refletirá na capacidade dessas espécies em colonizar um grande espectro 

de habitats (SICK, 1997; OHLSON et al., 2008). As características ecológicas mais flexíveis 

das espécies dessa família permitem que elas apresentem hábitos mais generalistas, 

ocupando desde o interior de florestas a áreas com vegetação mais esparsa, como a maria-

cavaleira-de-rabo-enferrujado (Myiarchus tyrannulus), e áreas totalmente abertas e 

urbanizadas, como o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) e o suiriri (Tyrannus melancholicus) 

(SIGRIST, 2013). Além disso, uma boa parte das espécies possui grande capacidade de voo, 

o que permite o fácil deslocamento entre as fitofisionomias e até mesmo migrar médias 

distâncias (entre biomas, por exemplo) em determinadas épocas (NEGRET, 1988). 
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Tabela 41 - Lista de espécies da avifauna registradas na área do empreendimento Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil.  

Nome do táxon Nome popular 
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Tinamiformes                

Tinamidae                

Nothura 

boraquira 
codorna-do-nordeste 4 1 2 1 0 LN T BO ON  Cin  LC  

Nothura 

maculosa 
codorna-amarela 2 0 0 2 0 LN T CA IN  Cin  LC  

Anseriformes                

Anatidae                

Dendrocygn

a viduata 
irerê 92 22 0 0 70 LN AS LI ON  Cin  LC  

Anas 

bahamensis 
marreca-toicinho 54 0 0 0 54 LN AS LI ON  Cin  LC  

Pelecaniformes                

Ardeidae                
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Nycticorax 

nycticorax 
savacu 2 0 0 0 2 LN T LI CA    LC  

Butorides 

striata 
socozinho 2 1 0 0 1 LN T LI CA    LC  

Ardea alba garça-branca 6 2 0 3 1 LN T DA ON    LC  

Egretta 

thula 
garça-branca-pequena 2 2 0 0 0 LN T AQ ON    LC  

Cathartiformes                

Cathartidae                

Cathartes 

aura 

urubu-de-cabeça-

vermelha 
1 1 0 0 0 LN T DA NE    LC  

Cathartes 

burrovianus 

urubu-de-cabeça-

amarela 
5 0 1 4 0 LN T DA NE    LC  

Coragyps 

atratus 
urubu-de-cabeça-preta 4 0 2 1 1 LN T DA NE    LC  

Accipitriformes                

Accipitridae                

Elanus 

leucurus 
gavião-peneira 1 0 0 0 1 LN T CA CA    LC  
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Rostrhamus 

sociabilis 
gavião-caramujeiro 2 1 0 0 1 LN T LI CA    LC  

Geranospiza 

caerulescens 
gavião-pernilongo 1 0 1 0 0 LN T DA CA    LC  

Rupornis 

magnirostris 
gavião-carijó 5 2 1 1 1 LN T DA CA    LC  

Gruiformes                

Aramidae                

Aramus 

guarauna 
carão 1 0 0 0 1 LN T AQ CA    LC  

Rallidae                

Gallinula 

galeata 
frango-d'água-comum 3 0 0 0 3 LN AS LI ON  Cin  LC  

Porphyrio 

martinicus 
frango-d'água-azul 4 0 0 0 4 LN AS LI ON    LC  

Charadriiformes                

Charadriidae                

Vanellus 

chilensis 
quero-quero 27 5 5 10 7 LN T DA IN    LC  

Jacanidae                
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Jacana 

jacana 
jaçanã 11 3 0 0 8 LN AS LI IN    LC  

Columbiformes                

Columbidae                

Columbina 

minuta 
rolinha-de-asa-canela 4 1 0 0 3 

LN, 

RN 
T DA GR  Cin  LC  

Columbina 

picui 
rolinha-picui 96 22 10 48 16 

LN, 

RN 
T BO GR  Cin  LC  

Patagioenas 

picazuro 
pomba-asa-branca 7 3 1 0 3 LN T DA FR  Cin  LC  

Zenaida 

auriculata 
avoante 157 63 0 66 28 LN T DA GR X Cin  LC  

Leptotila 

verreauxi 
juriti-pupu 1 0 0 0 1 LN T BO IN  Cin  LC  

Cuculiformes                

Cuculidae                

Crotophaga 

ani 
anu-preto 19 5 0 3 11 LN T DA ON    LC  

Guira guira anu-branco 21 5 3 5 8 LN T DA IC    LC  
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Tapera 

naevia 
saci 1 0 0 1 0 LN T FL IN    LC  

Strigiformes                

Strigidae                

Megascops 

choliba 
corujinha-do-mato 1 0 0 1 0 LN T FL CA    LC  

Glaucidium 

brasilianum 
caburé 5 1 1 1 2 LN T BO CA    LC  

Athene 

cunicularia 
coruja-buraqueira 2 2 0 0 0 LN T CA CA    LC  

Caprimulgiformes                

Caprimulgidae                

Nyctidromu

s hirundinaceus 

bacurauzinho-da-

caatinga 
4 0 2 0 2 LN T BO IN   CA LC  

Nannochord

eiles pusillus 
bacurauzinho 8 3 2 3 0 LN T BO IN    LC  

Apodiformes                

Trochilidae                

Eupetomen

a macroura 
beija-flor-tesoura 1 1 0 0 0 LN T FL NC    LC  
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Chlorostilbo

n lucidus 

besourinho-de-bico-

vermelho 
2 0 0 1 1 LN T BO NC    LC  

Coraciiformes                

Alcedinidae                

Chloroceryle 

amazona 
martim-pescador-verde 3 2 0 0 1 LN T BO CA    LC  

Galbuliformes                

Bucconidae                

Nystalus 

maculatus 
rapazinho-dos-velhos 8 4 0 4 0 LN T DA IC    LC  

Piciformes                

Picidae                

Picumnus 

limae 

pica-pau-anão-da-

caatinga 
5 2 0 2 1 

LN, 

RN 
T FL IN    LC  

Melanerpes 

candidus 
pica-pau-branco 8 3 0 5 0 LN T BO IN    LC  

Colaptes 

melanochloros 
pica-pau-verde-barrado 2 1 0 1 0 LN T BO IN    LC  

Cariamiformes                

Cariamidae                
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Cariama 

cristata 
seriema 8 4 2 2 0 LN T DA ON  Cin  LC  

Falconiformes                

Falconidae                

Caracara 

plancus 
carcará 2 0 0 1 1 LN T DA CA    LC  

Herpetother

es cachinnans 
acauã 1 1 0 0 0 LN T BO CA    LC  

Psittaciformes                

Psittacidae                

Eupsittula 

cactorum 
periquito-da-caatinga 6 4 0 2 0 LN T BO FR  Xe CA LC  

Forpus 

xanthopterygius 
tuim 19 13 0 6 0 LN T DA FR    LC  

Passeriformes                

Thamnophilidae                

Myrmorchilu

s strigilatus 
piu-piu 16 3 2 7 4 LN T BO IN   CA LC  

Formicivora 

melanogaster 

formigueiro-de-barriga-

preta 
9 2 1 2 4 

LN, 

RN 
T FL IN    LC  
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Dendrocolaptida

e 
               

Lepidocolap

tes angustirostris 
arapaçu-de-cerrado 1 1 0 0 0 LN T BO IN    LC  

Furnariidae                

Furnarius 

figulus 

casaca-de-couro-da-

lama 
12 6 0 0 6 LN T DA IN    LC  

Pseudoseisu

ra cristata 
casaca-de-couro 24 6 4 10 4 

LN, 

RN 
T DA ON   CA LC  

Certhiaxis 

cinnamomeus 
curutié 7 2 0 2 3 LN T LI IN    LC  

Synallaxis 

frontalis 
petrim 4 2 0 1 1 LN T FL IN    LC  

Synallaxis 

albescens 
uí-pi 4 2 0 2 0 LN T BO IN    LC  

Rhynchocyclidae                

Tolmomyias 

flaviventris 
bico-chato-amarelo 2 0 0 0 2 LN T FL IN    LC  

Todirostrum 

cinereum 
ferreirinho-relógio 9 4 0 4 1 LN T BO IN    LC  
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Hemitriccus 

margaritaceiventer 

sebinho-de-olho-de-

ouro 
10 1 5 3 1 LN T DA IN    LC  

Tyrannidae                

Stigmatura 

napensis 
papa-moscas-do-sertão 10 3 0 4 3 LN T DA IN   CA LC  

Stigmatura 

budytoides 
alegrinho-balança-rabo 2 0 0 2 0 LN T BO IN    LC  

Camptosto

ma obsoletum 
risadinha 8 2 0 4 2 LN T BO IN    LC  

Phaeomyias 

murina 
bagageiro 1 1 0 0 0 LN T DA ON    LC  

Myiarchus 

tyrannulus 

maria-cavaleira-de-

rabo-enferrujado 
15 4 3 4 4 LN T DA IN    LC  

Pitangus 

sulphuratus 
bem-te-vi 11 4 1 2 4 LN T DA IN    LC  

Tyrannus 

melancholicus 
suiriri 2 0 0 1 1 LN T DA IN    LC  

Fluvicola 

albiventer 

lavadeira-de-cara-

branca 
2 0 0 0 2 LN T LI IN    LC  
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Fluvicola 

nengeta 
lavadeira-mascarada 1 0 0 0 1 LN T DA IN    LC  

Arundinicola 

leucocephala 
freirinha 1 0 0 0 1 LN T LI IN    LC  

Xolmis 

irupero 
noivinha 1 0 1 0 0 LN T LI IN    LC  

Vireonidae                

Cyclarhis 

gujanensis 
pitiguari 5 1 0 3 1 LN T DA IN    LC  

Corvidae                

Cyanocorax 

cyanopogon 
gralha-cancã 30 10 4 9 7 LN T BO ON  Xe  LC  

Hirundinidae                

Progne 

chalybea 

andorinha-doméstica-

grande 
1 0 1 0 0 LN T BO IN    LC  

Troglodytidae                

Troglodytes 

musculus 
corruíra 5 1 0 3 1 LN T DA IN    LC  

Polioptilidae                
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Polioptila 

plumbea 

balança-rabo-de-

chapéu-preto 
17 4 4 5 4 LN T BO IN    LC  

Turdidae                

Turdus 

rufiventris 
sabiá-laranjeira 1 0 0 0 1 LN T DA FR  Xe  LC  

Mimidae                

Mimus 

saturninus 
sabiá-do-campo 22 9 5 6 2 LN T DA ON    LC  

Passerellidae                

Zonotrichia 

capensis 
tico-tico 5 3 0 2 0 

LN, 

RN 
T DA ON    LC  

Ammodram

us humeralis 
tico-tico-do-campo 1 0 0 0 1 LN T DA ON    LC  

Icteridae                

Agelaioides 

fringillarius 
asa-de-telha-pálido 29 18 0 11 0 LN T BO FR   CA LC  

Thraupidae                

Paroaria 

dominicana 
cardeal-do-nordeste 21 9 0 6 6 

LN, 

RN 
T BO IN  Xe CA LC  
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Compsothra

upis loricata 
tiê-caburé 6 0 0 6 0 LN T FL IN   CA LC  

Coryphospin

gus pileatus 
tico-tico-rei-cinza 37 25 5 4 3 

LN, 

RN 
T BO GR    LC  

Sporophila 

albogularis 
golinho 6 6 0 0 0 LN T BO GR  Xe CA LC  

Fringillidae                

Euphonia 

chlorotica 
fim-fim 2 2 0 0 0 LN T BO FR    LC  

Legenda: Registro: Método, LN = Lista de Mackinnon; RN Rede de Neblina.  Habitato: T = Terrestre; AS = Semi-aquático; Hábitat: FL = Florestal; BO = Borda de Floresta; 

CA = Campo aberto; DA = Diversos Ambientes; LI = Limícola ou paludícola; AQ = Aquático. Interesse Humano: CIN = cinegética; CC = Criação e Cativeiro. Endemismo: CA 

= Caatinga. Espécies Ameaçadas: IUCN (2020.2): LC = Pouco Preocupante. Sensitividade: B = Baixa; M = Média; A = Alta.  Migração: X = sim. Guilda Trófica: FR = 

Essencialmente frugívoro; GR = Granívoro; IN = Insetívoro; ON = Onívoro; CA = Carnívoro; IC = Insetívoro/Carnícoro; NC = Nectarívoro; NE = Necrófago. 
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Gráfico 22 - Ordens de aves registradas durante o levantamento de dados primários do Aterro Sanitário de 

São José do Bonfim com a respectiva riqueza de espécies 

 

 

Gráfico 23 - Famílias de aves registradas durante o levantamento de dados primários do Aterro Sanitário de 

São José do Bonfim com a respectiva riqueza de espécies. 
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O ponto amostral com maior riqueza registrada foi o ADA1, com 55 espécies e o ADA2 

apresentou a menor riqueza, com 25 espécies (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

No total da área diretamente afetada (ADA) foram catalogadas um total de 69 espécies, 

sendo 29 de ocorrência exclusiva na área do empreendimento (Erro! Fonte de referência 

não encontrada.). 

 

Gráfico 24 - Riqueza de espécies registrada em toda a Área Diretamente Afetada (ADA Geral) e por ponto 

amostral (ADA1, ADA2, ADA3 e AID). 

 

 

Tabela 42 - Espécies de ocorrência exclusiva na Área Diretamente Afetada, com Nome Popular e Abundância 

(N). 

6
9

5
5

2
5

4
8

5
3

A D A  G E R A L A D A 1 A D A 2 A D A 3 A I D

RIQUEZA POR PONTO AMOSTRAL

Espécie Nome popular N 

Nothura boraquira codorna-do-nordeste 4 

Nothura maculosa codorna-amarela 2 

Egretta thula garça-branca-pequena 2 

Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha 1 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela 5 

Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo 1 

Tapera naevia saci 1 
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No ponto amostral AID, que corresponde a área controle do presente estudo, foram 

catalogadas um total de 53 espécies, com 13 espécies registradas somente nessa área, das 

Megascops choliba corujinha-do-mato 1 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 2 

Nannochordeiles pusillus bacurauzinho 8 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura 1 

Nystalus maculatus rapazinho-dos-velhos 8 

Melanerpes candidus pica-pau-branco 8 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado 2 

Cariama cristata seriema 8 

Herpetotheres cachinnans acauã 1 

Eupsittula cactorum periquito-da-caatinga 6 

Forpus xanthopterygius tuim 19 

Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado 1 

Synallaxis albescens uí-pi 4 

Stigmatura budytoides alegrinho-balança-rabo 2 

Phaeomyias murina bagageiro 1 

Xolmis irupero noivinha 1 

Progne chalybea andorinha-doméstica-grande 1 

Zonotrichia capensis tico-tico 5 

Agelaioides fringillarius asa-de-telha-pálido 29 

Compsothraupis loricata tiê-caburé 6 

Sporophila albogularis golinho 6 

Euphonia chlorotica fim-fim 2 
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quais 9 estão associadas a ambientes com presença de corpos d’água e duas associadas a 

ambientes de floresta (Erro! Fonte de referência não encontrada.3), inferindo que a 

presença de grande corpos d’água e de áreas de florestas mais conservadas no Ponto 04 

permite a ocupação dessas áreas por espécies que dependem desse tipo de habitat. 

 

Tabela 43 - Espécies de ocorrência exclusiva no Ponto 04 (AID), com Nome Popular, Abundância (N) e tipo de 

Hábitat (LI – Limícola; CA – Campos Abertos; AQ – Aquático; BO – Bordas Florestais; FL – Florestas; DA: 

Diversos Ambientes) 

Espécie Nome Popular N Hábitat 

Anas bahamensis marreca-toicinho 54 LI 

Nycticorax nycticorax savacu 2 LI 

Elanus leucurus gavião-peneira 1 CA 

Aramus guarauna carão 1 AQ 

Gallinula galeata frango-d'água-comum 3 LI 

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul 4 LI 

Leptotila verreauxi juriti-pupu 1 BO 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo 2 FL 

Fluvicola albiventer lavadeira-de-cara-branca 2 LI 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada 1 DA 

Arundinicola leucocephala freirinha 1 LI 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 1 DA 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo 1 DA 

 

As duas áreas compartilharam a ocorrência de um total de 40 espécies, 

correspondendo a aproximadamente 49 % das espécies inventariadas em todo o estudo. Por 

serem áreas próximas e adjacentes, inseridas dentro do mesmo contexto ecológico, espera-

se que as duas áreas comparadas tenham uma grande interseção na composição da fauna, 

complementada por espécies que contemplem as particularidades ecológicas de cada 

ambiente, como foi observado no presente estudo. 

Todas as 82 espécies foram registradas no método Lista de Mackinnon, do qual foi 

obtido um esforço amostral total de 29 listas produzidas, sendo 22 na ADA (ADA1 = 9; ADA2 

= 4; ADA3 = 9) e sete listas na AID. A execução da campanha na estação seca foi uma variável 
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que provavelmente influenciou na quantidade de listas produzida e de forma heterogênea 

nas áreas, não sendo possível igualar os esforços amostrais em cada ponto amostral com 10 

listas, como sugerido no Termo de Referência do SUDEMA.  

Pelo método de Captura por Redes de Neblina foi registrado um total de 9 espécies, 

com duas ordens representadas (Passeriformes = 7 e Columbiformes = 2) em um esforço 

amostral de 3600 h.m² (Tabela 44). Não houve nenhum registro exclusivo a esse método. 

Dos 19 indivíduos capturados, 12 apresentaram placa de incubação em algum estágio de 

desenvolvimento (variando do estágio 1, início da formação da placa, ao 4, quando a placa 

se desfaz e novas penas surgem), indicando que os indivíduos se encontravam em fase de 

reprodução. 

 

Tabela 44 - Espécie capturadas por Rede de Neblina, com Nome Popular, Ponto amostral de captura, Data, 

Peso e Placa de Incubação (0 – sem placa; 1 – Estágio 1; Estágio 2; 3 – Estágio 3; 4 – Estágio 4) 

Espécie Nome popular Ponto Data Peso 

g 

Diam. 

Tarso 

mm 

Tam. 

Tarso 

mm 

Placa de 

Incubação 

Coryphospingus 

pileatus 

tico-tico-rei-cinza ADA2 22/10/2020 11   0 

Coryphospingus 

pileatus 

tico-tico-rei-cinza ADA2 22/10/2020 16 3,5 21,5 3 

Zonotrichia capensis tico-tico ADA1 23/10/2020 8 2,5 22 1 

Picumnus limae pica-pau-anão-

da-caatinga 

ADA1 23/10/2020 4 3,1 10 3 

Columbina picui rolinha-picui ADA1 23/10/2020 45 4,2 18 3 

Formicivora 

melanogaster 

formigueiro-de-

barriga-preta 

ADA1 23/10/2020 6 2,1 19 2 

Hemitriccus 

margaritaceiventer 

sebinho-de-olho-

de-ouro 

ADA1 23/10/2020 8 2 17,2 0 

Pseudoseisura cristatus casaca-de-couro ADA1 23/10/2020 54 4 32,2 0 

Pseudoseisura cristatus casaca-de-couro ADA1 23/10/2020 63 4 30 0 

Columbina picui rolinha-picui ADA1 23/10/2020 41 3,1 66,2 4 

Paroaria dominicana cardeal-do-

nordeste 

ADA1 23/10/2020 -   0 

Columbina picui rolinha-picui ADA3 24/10/2020 37 3,8 18 0 

Hemitriccus 

margaritaceiventer 

sebinho-de-olho-

de-ouro 

ADA3 24/10/2020 6 1,9 20 3 

Columbina picui rolinha-picui ADA3 24/10/2020 37 4 16 4 
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A riqueza encontrada no Diagnóstico Local, representa 32 % da representada no 

Diagnóstico Regional. É possível afirmar que o efeito da sazonalidade é uma variável de 

grande influência na baixa riqueza de espécies encontrada durante essa campanha, visto que 

foi realizada durante o ápice da estação seca da Caatinga. Todavia, os resultados não são 

discrepantes de trabalhos realizados em áreas de caatinga na estação seca. Em estudo 

realizado em oito áreas de Caatinga no Ceará e Pernambuco, a área com maior quantidade 

de espécies na seca registrou uma riqueza de 86 espécies enquanto a área com menor 

riqueza obteve 52 espécies (OLMOS et al, 2005). 

 

3.2.4.3.1.3.2. Abundância 

 

Um total de 978 indivíduos foram registrados, entre os métodos de Lista de 

MacKinnon (n = 959) e Rede de Neblina (n = 19). As espécies mais abundantes foram Zenaida 

auriculata (n = 157), Columbina picui (n = 104), Dendrocygna viduata (n = 92), Ana bahamensis 

(n = 54), Coryphospingus pileatus (n = 39) e Cyanocorax cyanopogon (n = 30) (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.). Dezessete espécies tiveram registro de apenas 1 indivíduo. A 

espécie A. bahamensis foi registrada apenas no Ponto 04. 

 

Columbina picui rolinha-picui ADA3 24/10/2020 39 3,5 12,2 0 

Columbina picui rolinha-picui ADA3 24/10/2020 43 4,5 14,5 4 

Columbina picui rolinha-picui ADA3 24/10/2020 40 3,6 15 4 

Columbina picui rolinha-picui ADA3 24/10/2020 43 4 14,1 4 

Columbina minuta rolinha-de-asa-

canela 

AID 25/10/2020 28 4,8 10,3 4 



 

 

 339 

Gráfico 25 - Espécies mais abundantes registradas durante o presente estudo em todos os pontos 

 

 

As quatro espécies mais abundantes são gregárias, sendo sempre observadas em 

grandes bandos. Já C. pileatus é bem generalista, aproveitando-se positivamente de áreas 

com maior grau de antropização (SICK, 1997). 

 

3.2.4.3.1.3.3. Curva de Acumulação de Espécies, Estimativa de Riqueza e Eficiência 

amostral 

 

A curva do coletor foi elaborada a partir dos dados obtidos pelo método Lista de 

MacKinnon, tendo as listas como unidades amostrais (Erro! Fonte de referência não 

encontrada.). A curva do coletor não atingiu uma assíntota, apresentando ainda uma 

tendência ao crescimento, o que indica que o esforço amostral ainda não foi suficiente para 

representação da avifauna local. Corroborando com a leitura da curva do coletor, o 
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estimador de Riqueza Jackknife 1 calcula uma riqueza de 109 espécies para a área estudada, 

tendo a curva também tendência ao crescimento. 

 

 

Gráfico 26 - Curva do Coletor com Riqueza Estimada a partir do índice Jackknife 1, tendo as listas como 

unidades amostrais. 

 

 

 

3.2.4.3.1.3.4. Índices de diversidade e  equitabilidade 

 

O índice de diversidade de Shannon (H’) representa o grau de incerteza na definição 

da espécie ao coletá-la aleatoriamente, enquanto a Equabilidade de Pielou (J) reflete a 

uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies. O índice de diversidade de 

Shannon e Equabilidade de Pielou obtidos para as áreas amostrais nessa campanha são 

apresentados a seguir (Tabela 45). 
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Tabela 45 -  Índices de Diversidade de Shannon e Equabilidade de Pielou de cada área amostral, em toda a 

Área Diretamente Afetada (ADA) e em todas as áreas amostradas (Geral). 

 

ADA 1 ADA 2 ADA 3 AID Geral ADA 

Shannon H 3.295 2.977 3.069 2.984 3.486 3.389 

Equitabilidade J 0.8222 0.9248 0.7928 0.7515 0.7911 0.8004 

 

O Ponto 02 (ADA2) apresentou o menor índice de diversidade (H = 2,977) e a maior 

Equabilidade (J = 0,9248), indicando que apesar da menor diversidade em relação as outras 

áreas, há uma melhor distribuição dos indivíduos entre as espécies registradas, indicando 

que 92 % da diversidade máxima teórica (Hmax)foi alcançada durante essa campanha. O 

Ponto 01 apresentou o maior índice de diversidade (H = 3,295), com valor próximo a 

diversidade de todos os pontos amostrados (H = 3,486). A menor Equabilidade foi registrada 

no ponto 04, provavelmente pela maior presença de espécies gregárias, como Ana 

bahamensis e Dendrocygna viduata, refletindo em uma distribuição desigual de indivíduos 

entre as espécies, devida a presença de espécies dominantes em relação a abundância. 

A análise de similaridade por agrupamento, utilizando o índice de Bray-Curtis, indica 

que o ponto amostral 2 (ADA2) configura o de maior distância de similaridade em relação a 

todos os outros (Erro! Fonte de referência não encontrada.). Provavelmente a baixa riqueza 

e a ausência de corpos d’água na área justificam a diferença na composição e na abundância 

de espécies. As áreas mais similares foram os pontos amostrais 01 e 03, formando um clado 

com a Área Controle. Todas essas áreas têm a presença de corpos d’água, variando na 

quantidade e extensão, de modo que na área controle se encontra a maior lagoa, abrigando 

espécie dependentes de ambientes aquáticos e que foram encontradas apenas nesse ponto. 

Em geral, a análise assemelha-se bastante ao que foi encontrado em campo durante esta 

campanha. 
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Gráfico 27 - Análise de agrupamento por ligação simples utilizando-se o índice de similaridade de Bray-Curtis 

 

 

3.2.4.3.1.4. Análises Qualitativas 

 

3.2.4.3.1.4.1. Interrelações fauna-flora, fauna-fauna 

 

Quase 50 % da comunidade de aves inventariada nesse estudo tem os artrópodes, 

principalmente da classe Insecta, como principal item alimentar, com 37 espécies 

pertencentes a guilda trófica dos insetívoros. O resultado é semelhante a outros estudos 

realizados em Caatinga, nos quais as espécies insetívoras são dominantes (TERBORGH et al. 

1990; BARBOSA, 2005; LAS-CASAS et al., 2012; SILVEIRA e MACHADO, 2012). As demais 

guildas tróficas mais representadas foram onívoros (N = 14), carnívoros (N = 13) e frugívoros 

(N = 6). 

 



 

 

 343 

Gráfico 28 - Guildas tróficas da comunidade de aves registrada durante a o Diagnóstico de Fauna do Aterro 

Sanitário de São José do Bonfim - PB. IN – Insetívoros; ON – Onívoros; CA – Carnívoros; FR – Frugívoros; GR – 

Granívoros; NE – Necrófagos; IC – Insetívoros/Ca 

 

 

As espécies carnívoras de topo de cadeia, como as aves de rapina das famílias 

Accipitridae (N = 4), Falconidae (N = 2) e Strigidae (N = 3), são importantes no controle 

populacional de outros grupos da fauna de vertebrados, como pequenos e médios 

mamíferos, sendo as espécies dos taxa Marsupialia e Rodentia, geralmente presentes como 

pragas, principalmente em locais com acúmulo de lixo e matéria orgânica (NEWTON, 1979; 

PETTY, 1998; SICK, 1997). A espécies frugívoras são importantes na manutenção e 

restauração de florestas neotropicais (SILVEIRA et al., 2010), sendo os frugívoros de médio 

e grande porte, como E. cactorum e P. picazuro, registrados no presente estudo, responsáveis 

por até 75 % da biomassa de sementes dispersadas por aves em ecossistemas tropicais 

(STRAHL & GRAJAL 1991). 

 

3.2.4.3.1.4.2. Espécies ameaçadas de extinção 

 

No Diagnóstico Regional, cinco espécies estão classificadas em algum grau de 

ameaça de extinção, nacionalmente ou internacionalmen. No Diagnóstico Local, não foram 

catalogas espécies que apresentem algum grau de ameaça em nível nacional (MMA, 2014) 

ou internacional (IUCN, 2020). 
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Tabela 46 - Espécies inventariadas no Diagnóstico Regional classificadas com algum grau de ameaça de 

extinção. NT – Quase ameaçada; VU – Vulnerável. 

NOME DO TÁXON NOME COMUM IUCN MMA 

Crypturellus noctivagus noctivagus jaó-do-sul NT VU 

Penelope jacucaca jacucaca VU VU 

Picumnus fulvescens picapauzinho-canela NT - 

Xiphocolaptes falcirostris arapaçu-do-nordeste VU VU 

Spinus yarrellii pintassilgo-do-nordeste VU VU 

 

A presença de espécies ameaçadas na região elucida a importância da análise de 

impactos de empreendimentos, como o Aterro Sanitário de São José do Bonfim, no 

ecossistema do entorno. 

 

3.2.4.3.1.4.3. Distribuição das espécies 

 

As espécies de aves registradas são em sua maioria bastante flexíveis quanto ao uso 

e ocupação do ambiente, sendo mais generalistas na escolha do hábitat (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.). Do total da riqueza apresentada, 31 espécies são classificadas 

quanto ao hábitat como DA, ocupando diversos ambientes, e 26 ocupam áreas de borda 

florestal ou clareiras. Apenas 8 espécies são dependentes de ambientes florestais, como, por 

exemplo, a espécie Tolmomyias flaviventris encontrada apenas na AID. A presença de 

ambientes aquáticos na região contribui para a ocupação de espécies dependentes desse 

tipo habitat, com 14 ao total, sendo 2 consideradas semi-aquáticas e 12 de ambientes com 

presença de áreas inundadas e formação de solo lamoso. 
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Gráfico 29 - Hábitat preferenciais das espécies registradas. DA = Diversos ambientes; BO = Borda Florestal ou 

clareiras; LI = Limícolas ou paludícolas; FL = Florestas; CA = Campos abertos; AQ = Aquáticas 

 

 

Corroborando com a preferência de hábitat geral, 61 espécies possuem baixa 

sensitividade às alterações humanas no ambiente, sendo mais flexíveis e plásticas na 

ocupação de nichos ecológicos em ambientes com intervenções antrópicas. 

 

3.2.4.3.1.4.4. Espécies endêmicas 

 

Foram identificadas nove espécies endêmicas de Caatinga. Essas espécies possuem 

ocorrência restrita ao ambiente de Caatinga, sendo sua distribuição dependente da 

conservação do bioma. A presença dessas espécies infere que a região conserva 

características fundamentais de Caatinga, abrigando populações que dependem dessas 

características para sobreviverem. 

 

 

 

 

 

 

Habitat
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Tabela 47 - Espécies endêmicas de Caatinga registradas durante Diagnóstico de Fauna do Aterro de São José 

do Bonfim, Paraíba. 

Espécie Nome popular 

Nyctidromus hirundinaceus bacurauzinho-da-caatinga 

Eupsittula cactorum periquito-da-caatinga 

Myrmorchilus strigilatus piu-piu 

Pseudoseisura cristata casaca-de-couro 

Stigmatura napensis papa-moscas-do-sertão 

Agelaioides fringillarius asa-de-telha-pálido 

Paroaria dominicana cardeal-do-nordeste 

Compsothraupis loricata tiê-caburé 

Sporophila albogularis golinho 

 

3.2.4.3.1.4.5. Espécies migratórias 

 

Durante a execução do Diagnóstico de Fauna foi registrada uma espécie que realiza 

pequenas migrações intracontinentais, Z. auriculata. Um total de 157 indivíduos, sendo 129 

na ADA e 28 na AID. A espécie foi observada sobrevoando a área e utilizando-a como ponto 

de descanso, repousando na vegetação. As migrações dessa espécie ocorre localmente em 

bandos, ou seja, deslocamentos de poucas centenas de quilômetros dentro do Bioma 

Caatinga em busca de locais com recursos alimentares associados ao período chuvoso 

(principalmente entre fevereiro e maio), porém não seguem um padrão de repetição na 

ocupação, variando de forma ainda incompreendida os locais onde se estabelecem. Os 

indivíduos adultos nidificam e saem quando a prole está pronta para o deslocamento, fugindo 

da estação seca (CEMAVE/ICMBio, 2016; AZEVEDO-JÚNIOR & ANTAS, 1990; BUCHER, 

1982). A presença dessa espécie no período seco pode indicar que ela ocupa a região também 

durante o período de descanso reprodutivo, configurando uma importante área para o ciclo 

de vida da espécie. 
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Figura 201 - Indivíduo de Zenaida auriculata reposusando na vegetação do Ponto 03 (ADA3). Bruno Barboza 

(Outubro de 2020). 

 

 

3.2.4.3.1.4.6. Espécies de valor econômico e alimentar (cinegéticas e xerimbabos) 

 

Foram registradas 16 espécies de interesse humano, sendo 5 espécies utilizadas para 

criação em cativeiro e 11 para caça de consumo. A presença dessas espécies em uma região 

costuma atrair a presença humana para sua caça e utilização. Essa intervenção humana pode 

ser um grande impacto para essas populações, visto que são interferências diretas. A 

presença de animais de médio e grande porte, como Patagioenas picazuro, Leptotila 

verreauxi, Cariama cristata e Ana bahamensis é um bom sinal como termômetro da pressão 

de caça na região, viso que são bastante apreciadas e a pressão de caça influi negativamente 

nos tamanhos populacionais dessas espécies. 

 

3.2.4.3.1.4.7. Espécies bioindicadoras da qualidade ambiental 

 

Algumas espécies de aves são extremamente sensíveis a distúrbios ambientais, 

sendo encontradas apenas em ambientes com pouca ou nenhuma perturbação ou 

interferência externa. Essas espécies funcionam como importantes indicadores de 

Qualidade Ambiental, pois sua presença indica que o ambiente não sofreu intervenções e 

conserva suas características originais. Stotz (1996) classificou as aves Neotropicais de 

acordo com sua sensibilidade e dependência de ambientes Florestais nas categorias Baixa, 
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Média e Alta, de modo que as aves com Alta sensibilidade são encontradas em ambientes 

que conserva suas características originais e Baixa sensibilidade em ambientes já 

modificados por atividades humanas ou mesmo por eventos naturais. 

No presente estudo, das 82 espécies catalogadas, duas apresentaram alta 

sensitividade às modificações do ambiente, sendo elas Compsothraupis loricata (ADA3) e 

Tolmomyias flaviventris (AID). A presença dessas espécies nesses ambientes indica uma 

paisagem que, apesar das intervenções antrópicas, ainda possuem áreas com característica 

ecológicas importantes, abrigando espécies sensíveis a alterações. O monitoramento dessas 

espécies funciona como um termômetro para alertar possíveis interferências no ecossistema. 

Também foram catalogas 19 espécies com média sensitividade e as demais 61 possuem baixa 

sensitividade, com alta capacidade adaptativa, muitas vezes se beneficiando com as 

alterações antrópicas no ambiente, de forma que a presença dessas espécies em áreas 

conservadas deve também ser monitorada. 

 

3.2.4.3.1.5. Síntese conclusiva 

 

O Diagnóstico de Fauna Local elucidou a importância da presença de corpos d’água 

na manutenção de uma comunidade de aves com maior riqueza e diversidade, possibilitando 

a existência de uma maior amplitude de nichos ecológicos. Em paisagens muito 

antropizadas, como observado na área de instalação do empreendimento, a composição de 

espécie é afetada negativamente. O desmatamento para atividades agropastoris reduz a 

ocupação da área a espécies mais plásticas e flexíveis quanto ao seu nicho, de modo a 

compensar a diversidade pela abundância de algumas espécies generalistas dominantes. É 

provável que a continuação das pesquisas na região revele ainda uma maior riqueza do que 

a encontrada durante esse estudo. 

O Diagnóstico Regional revelou uma fauna bastante rica e ecologicamente relevante, 

com cinco espécies classificadas em algum grau de ameaça de extinção, embora seja ainda 

necessário um aprofundamento na coleta de dados primários, a fim de saber o real estado 

atual da fauna local. No contexto ambiental local, a presença de grandes áreas agropastoris, 

pode influenciar negativamente na ocupação da área por essas espécies.  

No geral, a área apresentou uma avifauna relevante, com riqueza semelhante a 

outras áreas de Caatinga estudadas. Embora o Diagnóstico Regional tenha indicado a 
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potencial presença de espécies de aves ameaçadas de extinção na região, elas não foram 

registradas ao longo do Diagnóstico Local. O elevado grau de antropização da área estudada 

pode configurar-se como um fator negativo à presença dessas espécies na localidade.  

A composição de espécies inventariada durante esse estudo reflete um ambiente 

com suas características naturais já bastante alteradas, beneficiando a presença daquelas 

mais generalistas, que tem sua abundância afetada positivamente por intervenções 

antrópicas. A instalação de um Aterro Sanitário deve afetar positivamente algumas dessas 

espécies que já se encontram na região, aumentando sua abundância local, assim como 

afetar negativamente a abundância de outras espécies. Dessa forma, além de uma alteração 

na dominância de espécies, não são esperados impactos negativos relevantes na avifauna 

local por consequência do empreendimento, embora recomende-se o monitoramento da 

comunidade de aves durante a instalação e operação do empreendimento, para melhor 

compreensão desses efeitos. 

 

Anexo avifauna 1. Registro fotográfico dos espécimes registrados em campo. 

 

Figura 202 - Cathartes aura (urubu-de-cabeça-

vermelha) Bruno Barboza (Outubro de 2020) 

 

Figura 203 - Cathartes burrovianus (urubu-de-

cabeça-amarela) Bruno Barboza (Outubro de 2020) 
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Figura 204 - Paroaria dominicana (cardeal-do-

nordeste) Bruno Barboza (Outubro de 2020) 

 

Figura 205 - Polioptila plumbea (balança-rabo-de-

chapéu-preto) Bruno Barboza (Outubro de 2020) 

 

  

Figura 206 - Pseudoseisura cristata (casaca-de-

couro) Bruno Barboza (Outubro de 2020) 

 

Figura 207 - Zenaida auriculata (avoante) Bruno 

Barboza (Outubro de 2020) 

 

  

Figura 208 - Egretta thula (garça-branca-pequena) 

Bruno Barboza (Outubro de 2020) 

 

Figura 209 - Arundinicola leucocephala (freirinha) 

Bruno Barboza (Outubro de 2020) 
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Figura 210 - Rostrhamus sociabilis (gavião-

caramujeiro) Bruno Barboza (Outubro de 2020) 

 

Figura 211 - Jacana jacana (jaçanã) Bruno Barboza 

(Outubro de 2020) 

 

  

Figura 212 - Nyctidromus hirundinaceus 

(bacurauzinho-da-caatinga) Bruno Barboza 

(Outubro de 2020) 

 

Figura 213 - Stigmatura napensis (papa-mosca-do-

sertão) Bruno Barboza (Outubro de 2020) 
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Figura 214 - Hemitriccus margaritaceiventer 

(sebinho-do-olho-de-ouro) Cristiano Nascimento 

(Outubro de 2020) 

 

Figura 215 - Zonotrichia capensis (tico-tico) 

Cristiano Nascimento (Outubro de 2020) 

 

  

Figura 216 - Columbina picui (rolinha-picui) 

Cristiano Nascimento (Outubro de 2020) 

 

Figura 217 - Columbina minuta (rolinha-de-asa-

canela) Cristiano Nascimento (Outubro de 2020) 

 

  

 

3.2.4.4. Entomofauna 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Insecta é o grupo mais diversificado de organismos do planeta, e representam cerca 

de 60 % de todas as espécies conhecidas no mundo (RAFAEL et al., 2012). No Brasil há cerca 

de 90 mil espécies descritas de insetos (CTFB, 2015), com novas espécies sendo descritas a 

cada ano nos diferentes biomas brasileiros.   
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 Apesar dos insetos serem lembrados muitas vezes como danosos, pragas e vetores 

de doenças, é importante destacar que eles participam de diversas funções ecológicas no 

ambiente como decomposição de matéria orgânica no solo, reciclagem de nutrientes 

minerais, polinização, e fazem parte da base de diversas cadeias tróficas (RAFAEL et al., 

2012). Por essa razão, muitos grupos podem ser utilizados no monitoramento ambiental 

como bioindicadores de qualidade ambiental, de alterações de um habitat, ou mesmo refletir 

o impacto de uma mudança ambiental em outros táxons (HALFFTER & FAVILA, 1993, 

MCGEOCH et al., 2002). 

  Diversos grupos de insetos terrestres podem ser utilizados como bioindicadores de 

qualidade ambiental, destacando-se espécies das ordens Coleoptera, Diptera, Hemiptera, 

Hymenoptera, Lepidoptera e Orthoptera (BROWN, 1997). Insetos potencialmente vetores 

de doenças para humanos e animais como os percevejos (Hemiptera), mosquitos e moscas 

(Diptera), e alguns aracnídeos (escorpiões e aranhas) necessitam de especial atenção por sua 

importância médica-sanitária e necessitam de métodos de coleta apropriados. A coleta ativa 

com auxílio de rede e aspirador entomológico, armadilhas luminosas, CDC, pitfall e 

armadilha malaise são os métodos de coleta mais recomendados para estes grupo-alvo 

(Camargo et al., 2015). 

  Os Hymenoptera, grupo das abelhas, vespas e formigas, podem causar acidentes 

devido suas ferroadas, e reações alérgicas no ser humano. Segundo o Instituto Butantan 

(2020), entre os anos de 2000-2017 foram notificados cerca de 140 mil acidentes (410 óbitos) 

com abelhas no Brasil. Tais acidentes são considerados de interesse da saúde pública e 

devem ser notificados aos órgãos de saúde da região onde ocorreram. 

  Segundo estimativas, em 2015 a Doença de Chagas acometia cerca de 1,5 milhões de 

brasileiros (DIAS et al., 2016). Esta doença é transmitida principalmente quando os 

barbeiros, percevejos que se alimentam de sangue (hematófagos), defecam próximo da sua 

picada e as fezes e urina contendo protozoários de Trypanosoma cruzi entram em contato 

com a corrente sanguínea quando o indivíduo coça a região (DALE et al., 2009). No entanto, 

nos últimos anos houve um aumento nos casos de infecção por via alimentar, quando 

alimentos frescos contaminados são consumidos, principalmente açaí, palmito e caldo-de-

cana (FERREIRA et al., 2014, GONÇALVES et al., 2012). 

   Os dípteros, conhecidos popularmente como moscas, mosquitos e mutucas, fazem 

parte do grupo de interesse médico-sanitário, já que várias espécies deste grupo são vetores 
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de doenças como dengue, febre amarela, malária e outras (CONSOLI & DE OLIVEIRA, 1994). 

No entanto, é importante lembrar que esses organismos também realizam diversas funções 

ecológicas importantes como decompositores, polinizadores e controladores biológicos 

(TRIPLEHORN & JONSSON, 2011). 

   Dentro do grupo de interesse médico sanitário, as moscas saprófagas das famílias 

Sarcophagidae, Caliphoridae e Muscidae se destacam, por algumas espécies já serem 

consideradas sinantrópicas, como a Musca domestica L. (Muscidae) e Chrysomya 

megacephala (Fabricius) (Calliphoridae) (GOMES & SANTOS, 2015). Por se alimentarem de 

material em decomposição, estas moscas podem ser vetores mecânicos de agentes 

patogênicos e parasitários, tais como bactérias, vírus, protozoários e/ou ovos de helmintos 

para os humanos e animais domésticos. 

   A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) aprovada em 2010 determina o fim 

dos “lixões” em todo território nacional até 2020 e a implementação de aterros sanitários 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 

pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos (Lei nº 12.305, de 2 de 

agosto de 2010). Apesar disso, o descarte incorreto de resíduos sólidos é uma problemática 

que ainda vigora em muitos municípios do Brasil. 

   Na Paraíba, 87,44 % dos municípios ainda mantêm lixões a céu aberto, ou seja, 

apenas 12,56 % contam com aterros sanitários, conforme informações do Ministério Público 

da Paraíba. Diante deste cenário, é importante a implementação de aterros sanitários 

visando o descarte correto de resíduos sólidos associado com cooperativas de materiais 

recicláveis e a recuperação de áreas degradadas.  

O levantamento da entomofauna e de espécies indicadoras e de importância médica-

sanitária é importante no contexto do descarte de resíduos sólidos, já que a presença 

frequente de matéria orgânica em decomposição nesses ambientes atrai insetos 

potencialmente vetores de doenças para animais e humanos, como moscas, mosquitos, 

escorpiões dentre outros. 
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3.2.4.4.1.1. METODOLOGIA - DIAGNÓSTICO REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 

 

Os trabalhos utilizados no levantamento regional da entomofauna foram focados nos 

grupos de interesse médico-sanitário e espécies ameaçadas de extinção com distribuição 

para a Caatinga (Tabela 48).  

 

Tabela 48 - Referências utilizadas no levantamento da Entomofauna (dados secundários). 

Táxon Nome popular Referência 

Escorpiones Escorpião Porto et al. 2014 

Theraphosidae Aranha-caranguejeira MMA, 2014 

Lepidoptera Borboleta MMA, 2014 

Reduviidae Barbeiro Galvão, 2014 

Vespidae Vespas Elisei, 2017;  Andena & Carpenter, 2014 

 

 

A classificação de espécies ameaçadas foi realizada com base na lista de espécies 

ameaçadas de extinção da portaria MMA nº 444, de 17 de dezembro de 2014 e a lista 

internacional da IUCN (IUCN, 2020). 

3.2.4.4.1.2. METODOLOGIA - DIAGNÓSTICO LOCAL (DADOS PRIMÁRIOS) 

 

3.2.4.4.1.2.1. Período de Amostragem e Desenho Amostral 

 

A campanha única de coleta de dados primários ocorreu de 20 a 26 de outubro de 

2020, período que corresponde a estação seca na região. As coletas ativas com auxílio de 

sugador entomológico e rede entomológica, e extrator de Winkler foram realizadas durante 

o período diurno e vespertino (9:00 - 16:00 h), enquanto que as coletas com armadilha 

luminosa foram realizadas durante o período crepuscular/noturno (17:00 - 19:00 h). 

A área de coleta compreendeu três pontos amostrais na área diretamente afetada pelo 

empreendimento (ADA 1, ADA 2 e ADA 3) e um ponto amostral na área indiretamente 

afetada (AID), totalizando quatro pontos amostrais (Figura 218). 
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Figura 218 - Mapa contendo detalhamento do desenho amostral realizado para entomofauna em São José do 

Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

 

3.2.4.4.1.2.2. Coleta de Dados Biológicos 

 

A coleta de dados primários foi realizada utilizando os métodos de coleta ativa com 

auxílio de sugador entomológico e rede entomológica, observação direta/avistamentos, 

armadilha luminosa e extrator de Winkler. Em cada ponto amostral foram realizadas duas 

coletas com cada método (Tabela 49). Insetos e outros artrópodes também foram coletados 

com auxílio de peneira e pitfalls (baldes) utilizados no levantamento da 

Herpetofauna/Mastofauna como métodos adicionais de coleta. 
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Tabela 49 - Coordenadas geográficas em UTM referente as armadilhas de Entomofauna em cada ponto 

amostral na área do empreendimento Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil 

Armadilhas ADA 1 ADA 2 ADA 3 AID 

Luminosa 1 
24M, 690520; 

9211780 

24M, 691212; 

9211815 

24M, 690351; 

9211903 

24M, 690925; 

9211965 

Luminosa 2 
24M, 690585; 

9211815 

24M, 691130; 

9211818 

24M, 690300; 

9211955 

24M, 690976; 

9211971 

Ativa 1 
24M, 690559; 

9211781 

24M, 691115; 

9211802 

24M, 690422; 

9211927 

24M, 691092; 

9212433 

Ativa 2 
24M, 690559; 

9211781 

24M, 691168; 

9211785 

24M, 690388; 

9211933 

24M, 691057; 

9212255 

Winkler 1 
24M, 690587; 

9211753 

24M, 691117; 

9211771 

24M, 690267; 

9211896 

24M, 691141; 

9212388 

Winkler 2 
24M, 690581; 

9211786 

24M, 691133; 

9211765 

24M, 690286; 

9211915 

24M, 691123; 

9212424 

 

A coleta ativa foi realizada por meio de transectos de 100m percorridos em cada 

ponto amostral, aonde era realizada a busca por insetos nas plantas, troncos caídos e 

eventuais abrigos (Foto 218), sendo dois transectos por ponto amostral. Os insetos foram 

fotografados e/ou coletados com o auxílio de rede entomológica e/ou sugador entomológico 

(Foto 220), e frascos mortíferos contendo álcool 70 %. No ponto AID também foi utilizada 

peneira para coleta de insetos aquáticos. 

A coleta com armadilha luminosa com pano branco foi realizada, preferencialmente, 

no horário crepuscular (em torno de 18:00 h) com lâmpada de luz mista de mercúrio de 250 

W e 220 v, alimentada por gerador portátil à gasolina de 60 Hz e ~700 W, contra fundo de 

tecido branco (2 x 2 m). Para este método considerou-se 60 minutos uma unidade amostral, 

sendo duas unidades amostrais, distantes pelo menos 50 m, em cada ponto amostral (Foto 

221).  

Extratores de Winkler foram utilizados para coleta de insetos na serapilheira. Duas amostras 

de 1 m² de folhiço foram coletadas em cada ponto amostral. Em seguida, o folhiço foi 
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peneirado e o que permaneceu no fundo da peneira foi depositado nos extratores, que 

continham um frasco com álcool 70 % na base, durante o período de 48 horas.  

Em laboratório foi realizada a triagem com auxílio de placas de Petri, bandeja plástica, 

e pinças entomológicas; e contagem dos espécimes, identificando os indivíduos ao nível mais 

específico possível. Os espécimes foram observados em estereomicroscópio (lupa) Leica M80 

(Foto 225) e alguns exemplares foram montados e alfinetados para auxiliar na sua 

identificação taxonômica, e mantidos em via seca (Foto 225). 
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Figura 219 - Método de Coleta Ativa 
 

Figura 220 - Aspirador Entomológico 

 

Figura 221 - Armadilha luminosa 

 

Figura 222 - Extrator de Winkler - Quadrante 

  

Figura 223 - Extrator de Winkler – Folhiço sendo 

peneirado - Aline Lourenço (22/10/2020) 

 

Figura 224 - Extrator de Winkler – Amostras 
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As identificações taxonômicas dos espécimes foram realizadas com base em 

consultas a artigos publicados, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, 

consultas a especialistas (Odonata, Trichoptera, Diptera) e principalmente chaves de 

identificação taxonômica específicas para cada grupo (RAFAEL et al. 2012). 

Todos os insetos coletados foram sacrificados e mantidos em álcool 70 % sob a licença 

n°037/2020 expedida pela SUDEMA (Em anexo). 

 

3.2.4.4.1.2.3. Destino do Material Biológico Coletado 

 

Os espécimes de insetos coletados serão depositados ao acervo da Coleção 

Entomológica do Departamento de Sistemática e Ecologia (DSEC) da Universidade Federal 

da Paraíba mediante declaração de aceite emitida pelo atual curador Dr. Alessandre Pereira 

Colavite (Anexo entomofauna 2).  

 

3.2.4.4.1.2.4. Identificação e Classificação das Espécies 

 

A classificação de espécies ameaçadas foi realizada com base na lista de espécies 

ameaçadas de extinção da portaria MMA nº 444, de 17 de dezembro de 2014 e a lista 

internacional da IUCN (IUCN, 2020). 

Figura 225 - Triagem das amostras 

 

Figura 226 - Insetos alfinetados e secos 
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O Catálogo Taxonômico da Fauna Brasileira foi consultado para informações sobre 

origem da espécie, habitat, distribuição regional, e/ou endemismo (CTFB, 2015). 

Os espécimes foram avaliados de acordo com a abundância, riqueza, diversidade e 

equitabilidade. Todos os espécimes avistados e/ou coletados foram utilizados nas análises 

de diversidade.  

O índice de diversidade adotado foi o de Shannon (H’), que é baseado na abundância 

proporcional das espécies, considerando tanto a riqueza de espécies quanto a equidade. 

Quanto maior for o valor deste índice, maior será a diversidade da população em estudo, 

expressando assim a riqueza e uniformidade do local. 

A equitabilidade foi calculada a partir o índice de Pielou (J’), que mede a uniformidade 

na abundância das espécies. Este índice está associado ao índice de diversidade de Shannon 

e é o resultado da razão entre a diversidade observada e a diversidade máxima (situação 

onde todas as espécies apresentam abundância igual).  

Para estimar a suficiência amostral foram empregados dois estimadores de riqueza 

não paramétricos: Chao 1, que utiliza espécies representadas por um único indivíduo 

(singletons) e Chao 2, que utiliza espécies representadas por dois indivíduos (doubletons) 

utilizando o programa EstimateS para Windows 9.1.0 (COLWELL, 2000). A eficiência 

amostral foi avaliada a partir da comparação da proporção da riqueza observada em relação 

à estimada. A estimativa foi obtida por meio de 1000 aleatorizações, sem reposição, 

utilizando o programa EstimateS. 

A curva do coletor (S(est)) foi feita com base no número cumulativo de espécies 

registradas ao longo dos dias de coleta.  Os estimadores Chao 1 e Chao 2 foram utilizados 

para estimar a riqueza para a área, e o percentual de riqueza amostrada é o quociente da 

riqueza observada, pela riqueza média estimada pelos estimadores Chao 1 e Chao 2, 

multiplicado por 100. 

 

3.2.4.4.1.3. RESULTADOS - DIAGNÓSTICO REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 

 

No total foram encontradas 31 espécies pertencentes a cinco famílias no 

levantamento da entomofauna a partir de dados secundários (Tabela 50). 

A espécie de aranha-caranguejeira Typhochlaena curumim Bertani, 2013 consta na 

lista de espécies ameaçadas de extinção do MMA (2014) na categoria criticamente em perigo 
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por apresentar distribuição restrita a Mata do Pau-Ferro, no município de Areia. A Mata do 

Pau-Ferro é um brejo de altitude localizado em Areia, e apresenta condições ambientes 

distintas das encontradas na área do diagnóstico local (caatinga arbustiva e com baixa 

altitude), que está cerca de 170 km de distância. A extensão de ocorrência da espécie 

Typhochlaena curumim, calculada pela área do parque, é de 6 km² (ICMBIO, 2018). Por estes 

motivos, é improvável que esta espécie ocorra na área de inserção do empreendimento 

Aterro Sanitário de São José do Bonfim/Paraíba. 

A borboleta Heraclides himeros baia (Rothschild & Jordan, 1906) está na lista de 

espécies ameaçadas de extinção do MMA (2014) na categoria EN (em perigo), e na lista da 

IUCN na categoria VU (vulnerável). Esta espécie apresenta distribuição do litoral da Bahia até 

o interior do Tocantins, e um ponto em Maturéia (Pico do Jabre). O Parque Estadual Pico do 

Jabre está próximo da área do diagnóstico local cerca de 18 km, porém esta reserva também 

é categorizada como um brejo de altitude e apresenta vegetação, e altitude que tornam as 

condições ambientais bastante diferentes das áreas abertas da Caatinga, como a encontrada 

na área de coleta. Assim, é pouquíssimo provável que esta espécie de borboleta ocorra na 

região de inserção do empreendimento Aterro Sanitário de São José do Bonfim/Paraíba. 

 

Tabela 50 - Entomofauna registrada na região de inserção do empreendimento Aterro Sanitário de São José 

do Bonfim/Paraíba, a partir de dados secundários levantados. São citadas as categorias de ameaça segundo a 

lista oficiai global (IUCN, 2020) e nacional (MMA, 2014) 

Táxon Nome Popular Fonte 
Ameaça 

MMA IUCN 

Araneae 
    

Typhochlaena curumim Bertani, 2013 Aranha-caranguejeira 1 CR NA 

Hemiptera     

Panstrongylus lutzi (Neiva & Pinto, 1923) Barbeiro 2 NA NA 

Panstrongylus megistus (Burmeister, 1835) Barbeiro 2 NA NA 

Psammolestes tertius Lent & Jurberg, 1965 Barbeiro 2 NA NA 

Rhodnius nasutus Stål, 1859 Barbeiro 2 NA NA 

Rhodnius neglectus Lent, 1954 Barbeiro 2 NA NA 

Triatoma brasiliensis Neiva, 1911 Barbeiro 2 NA NA 

Triatoma melanocephala Neiva & Pinto, 1923 Barbeiro 2 NA NA 

Triatoma petrocchiae Pinto & Barreto, 1925 Barbeiro 2 NA NA 

Triatoma pseudomaculata Corrêa & Espínola, 1964 Barbeiro 2 NA NA 
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Triatoma rubrofasciata (De Geer, 1773) Barbeiro 2 NA NA 

Hymenoptera 
    

Apoica flavissima van der Vecht, 1972 Vespa 4 NA NA 

Bachygastra lecheguana (Latreille, 1824) Vespa 3,4 NA NA 

Mischocyttarus cearensis Richards, 1945 Vespa 3 NA NA 

Polistes brevifissus Richards, 1978 Vespa 4 NA NA 

Polistes canadensis (Linnaeus, 1758) Marimbondo caboclo 3,4 NA NA 

Polistes simillimus Zikán, 1951 Vespa 3 NA NA 

Polybia exigua (Saussure, 1854) Vespa 3 NA NA 

Polybia ignobilis (Haliday, 1836) Vespa 3,4 NA NA 

Polybia occidentalis (Olivier, 1791) Vespa camoati 3,4 NA NA 

Polybia sericea (Olivier, 1791) Vespa 3,4 NA NA 

Protonectarina sylveirae (Saussure, 1854) Vespa enxu-mirim 3 NA NA 

Synoeca surinama (Linnaeus, 1767) Vespa 4 NA NA 

Lepidoptera 
    

Heraclides himeros baia (Rothschild & Jordan, 1906) Rabo-de-andorinha 1 EN VU 

Scorpiones 
    

Ananteris balzanii Thorell, 1891 Escorpião 5 NA NA 

Ananteris mauryi Lourenço, 1982 Escorpião 5 NA NA 

Bothriurus asper Pocock, 1893 Escorpião 5 NA NA 

Bothriurus rochai Mello-Leitão, 1932 Escorpião 5 NA NA 

Physoctonus debilis C. L. Koch, 1840 Escorpião 5 NA NA 

Rhopalurus rochai Borelli, 1910 Escorpião 5 NA NA 

Tityus martinpaechi Lourenço, 2001 Escorpião 5 NA NA 

 

Fontes: 1 – MMA (2014), 2 – Galvão (2014), 3 – Elisei (2017), 4 – Andena & Carpenter (2014), 5 – Porto et al. 

(2014). Categorias de ameaça: NA – não avaliado, CR – criticamente em perigo, EN – em perigo, VU - 

vulnerável. 

 

As demais espécies do diagnóstico regional exibem distribuição mais ampla dentro 

da Caatinga e, portanto, possuem real potencial de ocorrência na área de inserção do 

empreendimento Aterro Sanitário de São José do Bonfim/Paraíba. 
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RESULTADOS - DIAGNÓSTICO LOCAL (DADOS PRIMÁRIOS) 

 

3.2.4.4.1.4. ANÁLISES QUANTITATIVAS 

 

3.2.4.4.1.4.1. Riqueza e composição de espécies 

 

O levantamento da Entomofauna compreendeu 88 morfoespécies de 50 famílias e 14 

ordens de insetos e aracnídeos (Gráfico 30, Tabela 51).  

As ordens mais diversas foram respectivamente Hemiptera (n=21, 23,8 %), Diptera (n 

= 18, 20,4 %) e Coleoptera (n = 17, 19,3 %). Diptera (moscas e mosquitos) e Coleoptera 

(besouros) fazem parte das ordens megadiversas de insetos, e consequentemente são 

geralmente os mais encontrados nos levantamentos de Entomofauna. Já Hemiptera, que 

compreende os percevejos, cigarras, e cigarrinhas é a ordem mais diversa dos 

hemimetábolos, e também é facilmente amostrada nos levantamentos de fauna.  

A riqueza de espécies encontrada no diagnóstico regional (S = 31) foi bastante inferior 

a encontrada no diagnóstico local (S = 88). Esta diferença pode ser explicada pelo fato de que 

alguns grupos como hemípteros aquáticos, moscas e mosquitos não tinham levantamentos 

prévios para a região. 

 

Gráfico 30 - Riqueza da entomofauna nos levantamentos local e regional referente a área do 

empreendimento Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 
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Tabela 51 - Lista de espécies da Entomofauna registradas na área do empreendimento Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

Nome do táxon 
Nome 

popular 

Ponto de 

registro 

Forma de 

registro 

Hábitat 

preferencial 

Hábitat 

de 

registro 

Hábitos 

alimentares 

Espécies 

endêmicas 

Distribuição 

das Espécies 

Espécies 

raras 

Espécies 

exóticas 

e/ou 

invasoras 

Espécies 

de 

interesse 

científico 

IUCN MMA 

Ordem Araneae              

Família Ctenidae              

Ancylometes sp.  1,3 MP DA CAA P  BR    NA NA 

Família Lycosidae              

Lycosidae sp. 1  1,3 MP DA CAA P  BR    NA NA 

Lycosidae sp. 2  1,3 MP DA CAA P  BR    NA NA 

Família Theraphosidae              

Lasiodora sp. 

Aranha-

caranguejeir

a 

3 MP DA CAA P  BR    NA NA 

Ordem Coleoptera              

Família Bostrichidae              

Bostrichidae sp. 1  1 MAL DA CAA X  BR    NA NA 

Bostrichidae sp. 2  1 MAL DA CAA X  BR    NA NA 

Família Carabidae              

Pheropsophus sp. 
Besouro-

bombardeiro 
4 MP DA CAA O  BR    NA NA 

Scarites sp. 1  2 MBA, MP DA CAA O  BR    NA NA 

Scarites sp. 2  3 MP DA CAA O  BR    NA NA 

Família Chrysomelidae              

Chrysomelidae sp.  3 MAL DA CAA H  BR    NA NA 

Família Coccinellidae              

Coccinellidae sp. Joaninha 1,4 MAL DA CAA P  BR    NA NA 

Família Dytiscidae              
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Dytiscidae sp.  1,4 
MAL, 

MBA 
AAQ AA P/S  BR    NA NA 

Família Hydrophilidae              

Berosus sp.  1,2,3,4 MAL AAQ AA O  BR    NA NA 

Hydrophilidae sp. 1  2,3 MAL AAQ AA O  BR    NA NA 

Hydrophilidae sp. 2  2,3,4 MAL AAQ AA O  BR    NA NA 

Família Scarabaeidae              

Melolonthini sp.  4 MAL DA CAA S  BR    NA NA 

Família Staphylinidae              

Staphylinidae sp. 1  3,4 MAL DA CAA P  BR    NA NA 

Staphylinidae sp. 2  1,2,3 MAL DA CAA P  BR    NA NA 

Família Tenebrionidae              

Tenebrionidae sp. 1  3,4 MAL DA CAA S  BR    NA NA 

Tenebrionidae sp. 2  1 MAL DA CAA S  BR    NA NA 

Tenebrionidae sp. 3  3 MAL DA CAA S  BR    NA NA 

Ordem Diptera              

Família Asilidae              

Asilidae sp.  3 MAL DA CAA P  BR    NA NA 

Família Chironomidae              

Chironomidae sp. 1  1,2,3,4 MAL DA CAA PO  BR    NA NA 

Chironomidae sp. 2  2,4 MAL DA CAA PO  BR    NA NA 

Chironomidae sp. 3  1,2,3,4 MAL DA CAA PO  BR    NA NA 

Chironomidae sp. 4  4 MAL DA CAA PO  BR    NA NA 

Chironomidae sp. 5  4 MAL DA CAA PO  BR    NA NA 

Chironomidae sp. 6  1,2,4 MAL DA CAA PO  BR    NA NA 

Família Culicidae              

Culex sp. Mosquito 1,2,3,4 MAL DA CAA HM  BR    NA NA 

Culicidae sp. 1 Mosquito 3 MAL DA CAA HM  BR    NA NA 

Culicidae sp. 2 Mosquito 3 MAL DA CAA HM  BR    NA NA 
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Família Dolichopodidae              

Dolichopodidae sp.  3 MAL DA CAA P  BR    NA NA 

Família Sarcophagidae              

Sarcophagidae sp. 1  1 MAL DA CAA S  BR    NA NA 

Sarcophagidae sp. 2  1 MAL DA CAA S  BR    NA NA 

Sarcophagidae sp. 3  1 MAL DA CAA S      NA NA 

Família Simuliidae              

Simuliidae sp.  1,4 MBA DA CAA HM  BR    NA NA 

Família Tabanidae              

Tabanidae sp. 1 Mutuca 3 MAL DA CAA HM  BR    NA NA 

Tabanidae sp. 2 Mutuca 3 MAL DA CAA HM  BR    NA NA 

Família Ulidiidae              

Ulidiidae sp.  3,4 MAL DA CAA S  BR    NA NA 

Ordem Ephemeroptera              

Ephemeroptera sp. 1  4 MAL DA CAA H  BR    NA NA 

Ephemeroptera sp. 2  4 MAL DA CAA H  BR    NA NA 

Ordem Hemiptera              

Família 

Belostomatidae 
             

Belostoma sp. 
Barata 

d'água 
4 MBA DA CAA P  BR    NA NA 

Família Cicadellidae              

Cicadellidae sp. 1 Cigarrinha 1,3,4 MAL DA CAA F  BR    NA NA 

Cicadellidae sp. 2 Cigarrinha 3,4 MAL DA CAA F  BR    NA NA 

Cicadellidae sp. 3 Cigarrinha 2,3,4 MAL DA CAA F  BR    NA NA 

Cicadellidae sp. 4 Cigarrinha 1,2,3,4 MAL DA CAA F  BR    NA NA 

Cicadellidae sp. 5 Cigarrinha 3 MAL DA CAA F  BR    NA NA 

Família Corixidae              

Corixidae sp.  4 MBA DA CAA P  BR    NA NA 
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Família Cydnidae              

Cydnidae sp.  1,3,4 MAL DA CAA F  BR    NA NA 

Família Flatidae              

Flatidae sp.  4 MAL DA CAA F  BR    NA NA 

Família Lygaeidae              

Lygaeidae sp.  1,4 MAL DA CAA F  BR    NA NA 

Família Membracidae              

Enchenopa euniceae 

Rothéa & Creão-

Duarte, 2007 

Soldadinho 4 MBA DA CAA F CAA CA    NA NA 

Enchenopa gracilis 

(Germar, 1818) 
Soldadinho 1 MBA DA CAA F  MA, CA    NA NA 

Erosne parvula 

Evangelista & 

Sakakibara, 2007 

Soldadinho 1,2,3,4 MAL DA CAA F CAA CA    NA NA 

Stictopelta sp. Soldadinho 1,3,4 
MAL, 

MBA 
DA CAA F  MA, CA    NA NA 

Família Nepidae              

Ranatra sp.  4 MBA DA CAA P  BR X  X NA NA 

Família Nogodinidae              

Nogodinidae sp.  2 MAL DA CAA F  BR    NA NA 

Família Notonectidae              

Buenoa sp.  4 MBA DA CAA P  BR    NA NA 

Notonectidae sp. 1  1,4 MBA DA CAA P  BR    NA NA 

Família Pentatomidae              

Pentatomidae sp. 1 Percevejo 1,4 MAL DA CAA F  BR    NA NA 

Pentatomidae sp. 2 Percevejo 2 MAL DA CAA F  BR    NA NA 

Família Rhopalidae              

Rhopalidae sp. Percevejo 1,3 MAL DA CAA F  BR    NA NA 
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Ordem Hymenoptera              

Família Apidae              

Apis mellifera Linnaeus, 

1758 

Abelha-

europeia 
2 MAL DA CAA N  IN  X  DD NA 

Família Formicidae              

Dorymyrmex sp.  1 MBA DA CAA P  BR    NA NA 

Sonelopsis sp.  3 MAL DA CAA O  BR    NA NA 

Família Ichneumonidae              

Ichneumonidae sp.  1 MAL DA CAA PA  BR    NA NA 

Família Vespidae              

Brachygastra 

lecheguana (Latreille, 

1824) 

Vespa 1,3 MBA DA CAA P  MA, CA    NA NA 

Polistes canadensis 

(Linnaeus, 1758) 

Marimbondo 

caboclo 
2 MBA DA CAA P  MA, CA    NA NA 

Sceliphron sp. Vespa 2 MBA DA CAA P  BR    NA NA 

Ordem Lepidoptera              

Família Nymphalidae              

Nymphalidae sp.  2 MAL DA CAA N  BR    NA NA 

Ordem Mantodea              

Família Mantoididae              

Mantoida sp. 
Louva-a-

deus 
1,3 MAL DA CAA P  BR    NA NA 

Ordem Neuroptera              

Família Dilaridae              

Dilaridae sp.  1 MAL DA CAA P  BR    NA NA 

Família 

Myrmeleontidae 
             

Myrmeleontidae sp. Formiga-leão 1 MAL DA CAA P  BR    NA NA 
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Odonata              

Subordem Zygoptera              

Zygoptera sp. Libélula 4 MBA DA CAA P  BR    NA NA 

Família Lestidae              

Lestes sp. Libélula 4 MBA DA CAA P      NA NA 

Família Libellulidae Libélula 1,3,4            

Brachymesia herbida 

(Gundlach, 1889) 
Libélula 1 MAL DA CAA P  BR    LC NA 

Libellulidae sp.  1,3,4 
MAL, 

MBA 
DA CAA P  BR    NA NA 

Macrothemis  sp. Libélula 1 MAL DA CAA P  BR    NA NA 

Ordem Orthoptera              

Família Acrididae              

Acrididae sp. 1 Gafanhoto 4 MAL DA CAA H  BR    NA NA 

Acrididae sp. 2 Gafanhoto 4 MAL DA CAA H  BR    NA NA 

Acrididae sp. 3 Gafanhoto 2 MAL DA CAA H  BR    NA NA 

Família Gryllidae              

Gryllidae sp. Grilo 1 MAL DA CAA H  BR    NA NA 

Família Tettigoniidae              

Tettigoniidae sp. Esperança 2 MAL DA CAA H  BR    NA NA 

Família Tridactylidae              

Tridactylidae sp.  1,2,3,4 MAL DA CAA D  BR    NA NA 

Ordem Scorpiones              

Família Bothriuridae              

Bothriurus rochai Mello-

Leitão, 1933 
Escorpião 1,3,4 MP AA CAA P  CE, CA    NA NA 

Família Buthidae              

Jaguajir rochae Borelli, 

1910 
Escorpião 4 MP AA CAA P BR CE, CA    NA NA 
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Legenda: Forma de registro: Busca ativa = MBA, Pitfall = MP, Armadilha Luminosa = MAL. Hábitat preferencial: AA - ambientes abertos, AAQ - ambientes aquáticos, 

DA – diversos ambientes. Hábitat de registro: CAA = caatinga, AA = ambientes alagados. Hábitos alimentares: P = Predador, PA = Parasitóide, PO = polinizador, S = 

Saprófago, F = Fitófago, H = Herbívoro, HM = Hematófago, D = Detritívoro, N = Nectarívoro, O = Onívoro. Espécies endêmicas: CAA = espécie endêmica da Caatinga, 

BR = espécie endêmica do Brasil. Distribuição das Espécies: MA = Mata Atlântica, CE = Cerrado, CA = Caatinga, IN = Introduzido. Espécie Rara: X= espécie rara na 

natureza: Exótica: X = espécie exótica. Espécies de interesse científico: X = espécie de interesse científico. Espécies Ameaçadas: IUCN (2020) e ICMBIO (2018): LC – 

Pouco Preocupante; DD – Dados Deficientes, NA – Não Avaliada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem 

Scutigeromorpha 
             

Família Scutigeridae              

Scutigera sp. 
Centopeia 

caseira 
3 MP DA CAA P  BR    NA NA 

Ordem Tricoptera              

Família Leptoceridae              

Oecetis sp.  4 MAL DA CAA D  BR    NA NA 
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A grande maioria dos espécimes coletados são de insetos terrestres, porém também 

foram amostrados insetos aquáticos devido a presença de reservatórios naturais de água em 

alguns pontos amostrais. Os insetos aquáticos estão representados pelas seguintes 

morfoespécies: Dytiscidae sp. (Coleoptera), Ranatra sp., Buenoa sp. e Notonectidae sp.1 

(Hemiptera) (Anexo entomofauna 1). Além destes, também foram coletados grupos que 

vivem em ambientes úmidos e próximos a corpos d’água como as libélulas (Odonata), e 

ortópteros (Trydactilidae sp.) (Anexo entomofauna 1). 

Das sete espécies de escorpiões listadas no diagnóstico regional, apenas duas foram 

coletadas no diagnóstico local: Bothriurus rochai Mello-Leitão, 1933; e Jaguajir rochae Borelli, 

1910, listado como Rhopalurus rochai Borelli, 1910. Estas são as espécies mais comuns e com 

maior número de registros na Caatinga da Paraíba (PORTO et al., 2014). 

Das 12 espécies de vespas listadas no diagnóstico regional, apenas duas foram 

coletadas no diagnóstico local: Brachygastra lecheguana (Latreille, 1824), e Polistes 

canadensis (Linnaeus, 1758). A abelha europeia, Apis mellifera também foi coletada neste 

levantamento. 

 

3.2.4.4.1.4.2. Abundância 

 

A abundância total da área foi de 425 espécimes, onde o ponto amostral com maior 

valor foi a AID com 135 indivíduos coletados, seguido do ADA 1 (n = 111), ADA 3 (n = 105) e 

ADA 2 (n = 74). 

As ordens mais abundantes foram Diptera, Coleoptera, Hemiptera e Orthoptera, 

respectivamente (Gráfico 31). Este resultado é esperado, já que foram as ordens com maior 

riqueza e são ordens abundantes na maioria dos ambientes 
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Gráfico 31 - Abundância de ordens da Entomofauna por ponto amostral 

 

 

 

As dez espécies mais abundantes neste levantamento foram respectivamente: 

Chironomidae sp.1, Tridactylidae sp., Dytiscidae sp., Chironomidae sp.3, Culex sp., Berosus sp., 

Chironomidae sp.2, Notonectidae sp..1, Cicadellidae sp.1, e Culicidae sp.2 (Tabela 52). 

Dentre as espécies representadas por apenas um único indivíduo, pode-se destacar 

as seguintes espécies: o escorpião Jaguajir rochae Borelli, 1910, a abelha Apis mellifera 

Linnaeus, 1758, o soldadinho Enchenopa euniceae Rothéa & Creão-Duarte, 2007, as libélulas 

Lestes sp., Macrothemis sp., Brachymesia herbida, e as moscas Sarcophagidae sp.1, 

Sarcophagidae sp.2, e Sarcophagidae sp.3. 
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Tabela 52 - Abundância total e relativa da Entomofauna por ponto amostral. 

Espécies 

Pontos 
Abundância 

Total 

Abundância 

Relativa 
ADA 

1 

ADA 

2 

ADA 

3 
AID 

Chironomidae sp. 1 19 8 15 12 54 12,71 

Tridactylidae sp. 8 8 13 1 30 7,06 

Dytiscidae sp. 5 - - 23 28 6,59 

Chironomidae sp. 3 3 4 11 7 25 5,88 

Culex sp. 2 10 3 9 24 5,65 

Berosus sp. 4 7 2 3 16 3,76 

Chironomidae sp. 2 - 10 - 5 15 3,53 

Notonectidae sp. 1 1 - - 11 12 2,82 

Cicadellidae sp. 1 3 - 2 4 9 2,12 

Culicidae sp. 2 - - 9 - 9 2,12 

Cicadellidae sp. 4 3 1 2 2 8 1,88 

Corixidae sp. - - - 8 8 1,88 

Enchenopa gracilis (Germar, 1818) 8 - - - 8 1,88 

Tenebrionidae sp. 1 - - 7 1 8 1,88 

Chironomidae sp. 6 3 3 - 1 7 1,65 

Zygoptera sp. - - - 7 7 1,65 

Scarites sp. 2 - - 6 - 6 1,41 

Tenebrionidae sp. 2 6 - - - 6 1,41 

Hydrophilidae sp. 1 - 4 1 - 5 1,18 

Libellulidae sp. 2 - 2 1 5 1,18 

Mantoida sp. 4 - 1 - 5 1,18 

Scarites sp. 1 - 5 - - 5 1,18 

Bothriurus rochai Mello-Leitão, 

1933 
2 - 1 1 4 0,94 

Brachygastra lecheguana 

(Latreille, 1824) 
3 - 1 - 4 0,94 
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Coccinellidae sp. 3 - - 1 4 0,94 

Erosne parvula Evangelista & 

Sakakibara, 2007 
1 1 1 1 4 0,94 

Hydrophilidae sp. 2 - 2 1 1 4 0,94 

Oecetis sp. - - - 4 4 0,94 

Staphylinidae sp. 2 2 1 1 - 4 0,94 

Stictopelta sp. 2 - 1 1 4 0,94 

Tabanidae sp. 2 - - 4 - 4 0,94 

Ulidiidae sp. - - 2 2 4 0,94 

Chironomidae sp. 5 - - - 3 3 0,71 

Cicadellidae sp. 3 - 1 1 1 3 0,71 

Culicidae sp. 1 2 - - 1 3 0,71 

Cydnidae sp. 1 - 1 1 3 0,71 

Dorymyrmaex sp. 3 - - - 3 0,71 

Myrmeleontidae sp. 3 - - - 3 0,71 

Ancylometes sp. 1 - 1 - 2 0,47 

Belostoma sp. - - - 2 2 0,47 

Bostrichidae sp. 2 2 - - - 2 0,47 

Buenoa sp. - - - 2 2 0,47 

Chironomidae sp. 4 - - - 2 2 0,47 

Cicadellidae sp. 2 - - 1 1 2 0,47 

Dolichopodidae sp. - - 2 - 2 0,47 

Lycosidae sp. 1 1 - 1 - 2 0,47 

Lycosidae sp. 2 1 - 1 - 2 0,47 

Lygaeidae sp. 1 - - 1 2 0,47 

Melolonthini sp. - - - 2 2 0,47 

Pentatomidae sp. 1 1 - - 1 2 0,47 

Rhopalidae sp. 1 - 1 - 2 0,47 

Simuliidae sp. 1 - - 1 2 0,47 

Staphylinidae sp. 1 - - 1 1 2 0,47 

Tabanidae sp. 1 - - 2 - 2 0,47 
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Tettigoniidae sp. - 2 - - 2 0,47 

Acrididae sp. 1 - - - 1 1 0,24 

Acrididae sp. 2 - - - 1 1 0,24 

Acrididae sp. 3 - 1 - - 1 0,24 

Apis mellifera Linnaeus, 1758 - 1 - - 1 0,24 

Asilidae sp. - - 1 - 1 0,24 

Bostrichidae sp. 1 1 - - - 1 0,24 

Brachymesia herbida Gundlach, 

1889 
1 - - - 1 0,24 

Chrysomelidae sp. - - 1 - 1 0,24 

Cicadellidae sp. 5 - - 1 - 1 0,24 

Dilaridae sp. 1 - - - 1 0,24 

Enchenopa euniceae Rothéa & 

Creão-Duarte, 2007 
- - - 1 1 0,24 

Ephemeroptera sp. 1 - - - 1 1 0,24 

Ephemeroptera sp. 2 - - - 1 1 0,24 

Flatidae sp. - - - 1 1 0,24 

Gryllidae sp. 1 - - - 1 0,24 

Ichneumonidae sp. 1 - - - 1 0,24 

Jaguajir rochae Borelli, 1910 - - - 1 1 0,24 

Lasiodora sp. - - 1 - 1 0,24 

Lestes sp. - - - 1 1 0,24 

Macrothemis  sp. 1 - - - 1 0,24 

Nogodinidae sp. - 1 - - 1 0,24 

Nymphalidae sp. - 1 - - 1 0,24 

Pentatomidae sp. 2 - 1 - - 1 0,24 

Pheropsophus sp. - - - 1 1 0,24 

Polistes canadensis (Linnaeus, 

1758) 
- 1 - - 1 0,24 

Ranatra sp. - - - 1 1 0,24 

Sarcophagidae sp. 1 1 - - - 1 0,24 
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Sarcophagidae sp. 2 1 - - - 1 0,24 

Sarcophagidae sp. 3 1 - - - 1 0,24 

Scelipron sp. - 1 - - 1 0,24 

Scutigera sp. - - 1 - 1 0,24 

Sonelopsis sp. - - 1 - 1 0,24 

Tenebrionidae sp. 3 - - 1 - 1 0,24 

Total Geral 111 74 105 135 425 100 

 

 

3.2.4.4.1.4.3. Curva de Acumulação de Espécies, Estimativa de Riqueza e Eficiência 

amostral 

 

A curva de acumulação de espécie não atingiu a assíntota, porém demonstra uma 

tendência de estabilização (Gráfico 32). Na tabela 53 pode-se visualizar os valores estimados 

por Chao 1 e Chao 2 e seus respectivos percentuais de riqueza amostrada. Devido ao grande 

número de singletons e doubletons os percentuais amostrados ficaram abaixo de 75 %, 

sugerindo a necessidade de coletas adicionais 

 

Gráfico 32 - Curvas de acumulação de espécies (S(est) = 95 %) e de riqueza estimada (Chao 1 e Chao 2) da área 

estudada 
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Tabela 53 - Valores de diversidade totais e percentuais referentes ao levantamento da Entomofauna na área 

do empreendimento Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil 

 

 

Na tabela 53 é possível perceber que a eficiência amostral entre os métodos de coleta 

variou bastante neste levantamento. Nenhum espécime foi coletado com os extratores de 

Winkler, resultado este já esperado pela natureza do próprio método. Os extratores de 

Winkler são utilizados preferencialmente para coleta de artrópodes do solo e folhiço, 

principalmente formigas (BACCARO et al., 2015), o que não inclui o grupo dos insetos vetores 

(moscas, mosquitos e hemípteros), e além disso áreas de Caatinga no período seco não 

apresentam a quantidade de folhiço necessário para este método ser eficiente.  

A armadilha luminosa foi a mais eficiente, proporcionando o maior valor de 

abundância coletado (n = 326), o que representa cerca de 76 % de todos os espécimes 

coletados (Tabela 54). A armadilha luminosa com pano branco é bastante utilizada em 

levantamentos de fauna, pois, atrai diversos grupos de insetos (ex. Coleoptera, Lepidoptera, 

Diptera), e permite ao coletor capturar apenas o seu grupo-alvo. 

A coleta ativa com rede entomológica, aspirador entomológico e peneira foi 

responsável por capturar a segunda maior parcela dos espécimes neste levantamento (17,6 

%). Este método de coleta permite a coleta de diversos grupos de insetos com habilidade de 

voo, como libélulas, borboletas, besouros e hemípteros.  

O pitfall foi responsável pelos demais insetos e aracnídeos coletados (5,6 %). Esta 

armadilha de queda é eficiente na captura de insetos, principalmente besouros, e aracnídeos 

que vivem na superfície do solo, e caem acidentalmente nos baldes (CAMARGO et al., 2015). 
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Tabela 54 - Valores de abundância da Entomofauna por método de coleta referente ao levantamento da 

Entomofauna na área do empreendimento Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil 

 

 

3.2.4.4.1.4.4. Índices de diversidade e equitabilidade 

 

O índice de diversidade Shannon (H’) variou entre os quatro pontos amostrais, e ficou 

entre 2,707 (ADA 2) e 3,312 (ADA 1). Esses valores demonstram que a o ponto amostral ADA 

2 é o menos diverso, e o AID o com maior diversidade. 

Os resultados de equidade de Pielou (J’) também variou entre os quatro pontos 

amostrais (Tabela 55, e ficou entre 0,8488 (AID) e 0,8617 (ADA 1). Esses valores apontam 

uma comunidade equilibrada e sem uma espécie dominante, já que os valores ficaram bem 

acima de 0,5. 
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Tabela 55 - Riqueza, abundância de espécies, índices de diversidade de Shannon (H’), e equidade de Pielou (J’) 

referente ao levantamento da Entomofauna na área do empreendimento Aterro Sanitário de São José do 

Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

 

3.2.4.4.1.5. Análises Qualitativas 

 

3.2.4.4.1.5.1. Interrelações fauna-flora, fauna-fauna 

 

As espécies encontradas foram na sua maioria insetos predadores (28 espécies) de 

outros insetos e fitófagos (16 espécies), animais que se alimentam da seiva de plantas. Entre 

os predadores pode-se citar os coleópteros, dípteros e odonatas; e entre os fitófagos os 

percevejos, cigarrinhas e soldadinhos (Gráfico 33).  

Insetos polinizadores (8 espécies) e nectarívoros (2 espécies) são agentes importantes 

na manutenção da flora local por estabelecerem relações mutualísticas com suas plantas 

hospedeiras. Por outro lado, os insetos fitófagos e herbívoros estabelecem interações 

antagonistícas (negativas) com suas plantas hospedeiras, podendo causar danos de 

diferentes graus. 

Insetos hematófagos foram representados por três espécies de moscas tabanídeos e 

três de mosquitos culicídeos neste levantamento. Estes insetos apresentam importância 

médico sanitária, já que podem transmitir doenças para humanos e animais domésticos. 

As moscas saprófagas da família Sarcophagidae são importantes na decomposição 

da matéria orgânica do ambiente. Contudo, em ambientes antropizados, é importante não 

expor restos de lixos para não as atrair e haver um descontrole populacional, já que são 

potenciais vetores de doenças. 
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Gráfico 33 - Hábitos alimentares da Entomofauna encontrada no levantamento na área do empreendimento 

Aterro Sanitário de São José do Bonfim, Paraíba, Brasil. 

 

 

3.2.4.4.1.5.2. Espécies ameaçadas de extinção 

 

Nenhuma das espécies encontradas no levantamento da Entomofauna (dados 

primários) consta na lista de espécies ameaçadas do MMA (2014).  

A libélula Brachymesia herbida consta na lista vermelha de espécies ameaçadas da 

IUCN (2020) na categoria Pouco Preocupante (LC). Esta espécie é comum e difundida e 

ocorre em uma variedade de áreas protegidas em toda a sua distribuição nos trópicos, assim 

nenhuma outra medida de conservação parece ser necessária no momento (PAULSON, 

2017). 

A abelha europeia Apis mellifera Linnaeus consta na lista vermelha de espécies 

ameaçadas da IUCN (2020) na categoria Dados Deficientes (DD), principalmente pela falta 

de estudos que diferenciem colônias selvagens das manejadas (DE LA RÚA, 2014). 

 

3.2.4.4.1.5.3. Distribuição das espécies 

 

Os indivíduos identificados em morfoespécie e sem trabalhos de distribuição mais 

específicos, ficaram com a informação de distribuição para o Brasil, sem especificar o bioma. 
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No levantamento local foram encontradas espécies características de ambientes 

abertos como os escorpiões Jaguajir rochae e Brrothiurus rochai. As duas espécies têm 

distribuição endêmica para a região nordeste brasileira, aonde J. rochae já foi registrado nos 

estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe (ESPOSITO et al., 

2017), enquanto que B. rochai se distribui pelos estados do Ceará, Bahia, Piauí, Sergipe, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, e Maranhão (PORTO et al., 2020). 

Os soldadinhos Enchenopa euniceae, Erosne parvula e Stictopelta sp. apresentam 

distribuição restrita à Caatinga (ROTHÉA, 2017) com registros de ocorrência em diversas 

localidades do semiárido da Paraíba, Pernambuco e Ceará. Já o membracídeo Enchenopa 

gracilis ocorre em áreas de Caatinga e Mata Atlântica (ROTHÉA, 2017, SILVA, 2017). Essas 

espécies de membracídeos são as mais comuns e frequentemente encontradas em 

levantamentos de fauna em áreas de Caatinga. 

A libélula Brachymesia herbida apresenta uma ampla distribuição na região 

neotropical, desde o Novo México, e Flórida até o sul da Argentina, passando pelas Índias 

Ocidentais (PAULSON, 2017). No Nordeste brasileiro está registrada oficialmente apenas 

para o Rio Grande do Norte (GBIF, 2019). 

As espécies de hemípteros aquáticos (Nepidae, Notonectidae, Corixidae, 

Belostomatidae), besouros Dytiscidae e Hydrophilidae foram bem representados no 

levantamento local, com 9 espécies e 78 indivíduos coletados. Estes grupos estão 

amplamente distribuídos pelo Brasil (CTFB, 2015) e dependem de ambientes de água doce, 

como açudes e áreas alagadas para sobreviverem. É importante a manutenção de ambientes 

dessa natureza próximos ao local da ADA para assegurar a manutenção desses grupos na 

região. 

 

3.2.4.4.1.5.4. Espécies endêmicas 

 

Os membracídeos Enchenopa euniceae Rothéa & Creão-Duarte, 2007 e Erosne parvula 

Evangelista & Sakakibara, 2007 apresentam distribuição restrita à Caatinga (ROTHÉA, 2017), 

e foram coletados neste levantamento. Poucas coletas focadas nesses insetos foram feitas 

na região da Caatinga até o momento, assim, estes são os primeiros registros dessas 

espécies para a região de São José do Bonfim e arredores. 
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3.2.4.4.1.5.5. Espécies exóticas e/ou invasoras 

 

A única espécie exótica encontrada neste levantamento foi a abelha Apis mellifera 

Linnaeus, considerada um dos mais importantes polinizadores de culturas e outras espécies 

de plantas (DELAPLANE et al. 2000).  

 

3.2.4.4.1.5.6. Espécies migratórias  

 
Não foram observadas espécies migratórias de insetos neste levantamento. 

 

3.2.4.4.1.5.7. Espécies raras  

 

Insetos da família Nepidae (Hemiptera) são predadores aquáticos e vivem em 

ambientes de água doce, e apesar de ter distribuição por todo Brasil não se tem nenhum 

registro para a Paraíba no Catálogo Taxonômico da Fauna Brasileira (RIBEIRO et al., 2020). 

Na Paraíba, apenas um estudo sobre dieta do cágado Mesoclemmys tuberculata relatou o 

consumo de Nepidae por esta espécie em uma área da Caatinga (SANTANA, 2016). Assim, o 

espécime de Ranatra sp. (Nepidae) aqui coletado é o primeiro registro deste gênero para a 

Paraíba, e Nordeste do Brasil. 

 

3.2.4.4.1.5.8. Espécies de interesse científico  

 

Como dito no tópico anterior, o espécime de Ranatra sp. consta como primeiro 

registro oficial da família Nepidae para a Paraíba. 

 

3.2.4.4.1.5.9. Espécies de valor econômico e alimentar (cinegéticas e xerimbabos) 

 

Não foram observadas espécies de insetos com valor econômico neste levantamento. 
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3.2.4.4.1.5.10. Espécies bioindicadoras da qualidade ambiental 

 

Neste levantamento foram encontrados os seguintes grupos utilizados como 

bioindicadores de ambientes de água doce (DE OLIVEIRA et al., 2014): Diptera 

(Chironomidae e Simuliidae (águas limpas); Coleoptera, Trichoptera (águas correntes, 

limpas e oxigenadas), Ephemeroptera e Hemiptera. 

A presença de todos esses grupos no levantamento local demonstra que apesar de 

certo grau de degradação constatado na área, os ambientes aquáticos ainda conservam uma 

boa qualidade ambiental. Vale destacar que o ponto amostral AID foi o que apresentou maior 

riqueza e abundância, ressaltando sua importância para a manutenção desses grupos de 

insetos, e consequentemente dos que se relacionam com eles. 

 

3.2.4.4.1.5.11. Espécies vetores e hospedeiras de doenças (ou de importância médica) 

 

A espécie de escorpião Jaguajir rochae Borelli, 1910 é encontrada em ambientes 

abertos de Caatinga e Cerrado brasileiro. Recentemente houve o primeiro relato de morte 

causada pela picada desse animal, aonde um agricultor que foi picado ao manipular o solo 

teve reação alérgica ao veneno causando asfixia e morte (MELO et al., 2019). Assim é de 

extrema importância que todos da área do empreendimento sejam instruídos da presença 

desses animais e utilizem calçados fechados (ex. botina) e luvas, e tenham especial cuidado 

ao manipular pedras, rochas e locais que possam abrigar esses animais evitando assim 

possíveis acidentes. 

Foram encontrados espécimes de Culicidae, família que abriga os mosquitos dos 

gêneros Culex, Anopheles e outros que são potenciais vetores de doenças como malária e 

filariose para humanos. Apesar de terem sidos coletados poucos espécimes desse grupo 

(n=36), é importante evitar o acúmulo de resíduos sólidos na área, visto que esses insetos se 

desenvolvem bem em ambientes urbanos, periurbanos, rurais e silvestres e podem utilizar 

para a sua reprodução criadouros naturais (ex. açudes, bromélias) ou artificiais (ex. pneus, 

garrafas) (CEVS, 2009).  

As moscas hematófagas da família Tabanidae, conhecidas popularmente como 

mutucas são potenciais vetores de diversas espécies de patógenos entre vírus, bactéria, 

protozoários e helmintos, além de poderem causar reações alérgicas no local da picada 
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(GUIMARÃES, 2015). Neste levantamento foram coletados poucos indivíduos de duas 

morfoespécies de Tabanidae, assim é importante estar a alerta para a presença desses 

insetos na área do empreendimento, e adotar medidas de controle, caso venham a aumentar 

suas populações. 

As moscas da família Sarcophagidae tem importância médico-veterinária pois podem 

ser vetores mecânicos e atuarem como agentes irritantes e espoliadores, assim como 

produtores de miíases ao homem e animais (XAVIER, 2012). Três morfoespécies de 

Sarcophagidae foram coletadas neste levantamento, porém por se tratarem de fêmeas não 

foram passíveis de uma determinação taxonômica mais específica. Contudo, é 

recomendável o acompanhamento dessas espécies para que medidas de controle sejam 

tomadas, caso haja um crescimento populacional acentuado. 

 

3.2.4.4.1.6. Síntese conclusiva 

 

Os espécimes referentes ao levantamento de dados primários da Entomofauna na 

área do empreendimento Aterro Sanitário de São José do Bonfim são, em geral, comuns e 

característicos de áreas de Caatinga aberta. Vale destacar que insetos de diferentes ordens, 

como Odonata, Orthoptera e Hemípteros associados a corpos de água também foram 

encontrados neste levantamento. 

A baixa abundância da maioria das espécies coletadas remete a possibilidade de 

outras espécies ainda não terem sido registradas. Este fato pode ser explicado pelo grau de 

antropização da área e pelo levantamento primário ter sido realizado durante o período de 

estiagem.  

Espécies de insetos que são potenciais vetores de doenças humanas foram 

encontradas em baixa abundância (Sarcophagidae, Tabanidae, Culicidae). Também foram 

encontrados poucos exemplares de aracnídeos de importância médica (Scorpiones). Por este 

fato, é importante que todos utilizem vestimentas adequadas (calça comprida e sapato 

fechado) durante a estadia na área, realizem o correto acondicionamento dos materiais de 

obra e evitem acumular restos de construção e outros materiais, que podem funcionar como 

abrigos para esses animais. 

Apesar do potencial de ocorrência de barbeiros (Reduviidae) para a região, não foram 

coletados exemplares deste grupo no diagnóstico local. Isto pode ser devido ao período de 
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coleta (estação seca), e não exclui a possibilidade desses insetos ocorrerem na área 

diretamente afetada do empreendimento e arredores. A fragmentação do habitat natural e 

a presença de luz artificial propiciam condições ideais de abrigo e sobrevivência para esses 

insetos em ambientes antropizados, já que eles se deslocam do ambiente natural para as 

moradias humanas (GALVÃO, 2014). Assim, é importante estar alerta para a possível 

presença desses insetos na área do empreendimento.  

Apesar de apenas um indivíduo de Apis mellifera ter sido coletado neste 

levantamento. É importante ressaltar que atividades próximas às colmeias de Apis mellifera, 

com sons de motores e vibrações podem desencadear o comportamento agressivo desses 

insetos aumentando a chance de acidentes graves (INSTITUTO BUTANTAN, 2020). Caso 

seja encontrada alguma colmeia de Apis mellifera, ou alguma vespa social na área do 

empreendimento é recomendado a contratação de profissionais devidamente treinados e 

equipados para realizar a remoção com a devida segurança. 

 

Anexo entomofauna 1. Registro fotográfico dos espécimes da registrados no levantamento. 

 

Figura 227 - Jaguajir rochae Borelli, 1910 

 

Figura 228 - Lasiodora sp. (Aranha-caranguejeira) 
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Figura 229 - Lestes sp. (Libélula) 

 

Figura 230 - Tabanidae sp. 1 (Mutuca) 

 

Figura 231 - Apis mellifera Linnaeus, 1758 

 

Figura 232 - Trydactilidae sp. 

 

Figura 233 - Brachymesia herbida Gundlach, 

1889 

 

Figura 234 - Macrothemis sp. 
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Figura 235 - Chironomidae sp.1 

 

 

 

Figura 236 - Culex  sp. (Mosquito) 

 

Figura 237 - Ranatra sp. 

 

Figura 238 - Dytiscidae sp. 

 

 

 

 

3.2.4.5. Ictiofauna 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os ecossistemas aquáticos continentais e sua biota estão entre os mais ameaçados 

do mundo pelas atividades antrópicas (LÉVÊQUE et al. 2005; NOGUEIRA et al. 2010). Entre 

as principais ameaças estão: a destruição de hábitats, sobre-explotação, modificações dos 

cursos d’água, introdução de espécies exóticas, poluição, eutrofização e assoreamento, que 

podem resultar em mudanças na estrutura das comunidades, extinções local e total de 
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espécies (LÉVÊQUE et al. 2008). Com cerca de 28.000 espécies, os peixes representam a 

maior biodiversidade entre os vertebrados do planeta (NELSON, 2016), dotados das mais 

variadas formas de vida, o grupo é foco de inúmeros tipos de estudos. A região Neotropical 

que compreende a América do Sul e parte da América Central (México Tropical e Ilhas do 

Caribe), tem sua riqueza de espécies de peixes de água doce estimada em cerca de 30 % da 

fauna de peixes de todo o mundo, e a maior diversidade dessa fauna encontra-se na bacia 

Amazônica (REIS et al. 2016).  

A fauna de peixes dulcícolas do Brasil foi inventariada por Buckup et al. (2007), que 

elencaram 2.587 espécies de famílias de peixes de água doce consideradas válidas, e mais 

recentemente, em 2014, foi lançada uma lista com 3.200 espécies de peixes de água doce 

catalogadas, que tiveram seu estado de conservação avaliado (MMA, 2014). No entanto, é 

provável que este número de espécies esteja subestimado, visto que Dagosta & De Pinna 

(2019) elencaram 2.716 espécies de água doce apenas para a bacia Amazônica, que está 

inclusa em sua maioria no território brasileiro. 

Considerando a fauna de peixes de água doce do Brasil, particularmente a ictiofauna 

da região do Nordeste, até pouco tempo atrás foi considerada uma lacuna de conhecimento 

(ROSA & MENEZES, 1996; LANGEANI et al. 2009). Porém alguns estudos foram realizados 

na última década, que nos forneceram um panorama mais atual da riqueza de espécies dessa 

região (SILVA et al. 2014; RAMOS et al. 2014; PAIVA et al. 2014; SILVA et al. 2015; 

RODRIGUES-FILHO et al. 2016; COSTA et al. 2017; LIMA et al. 2017; SARMENTO-SOARES 

et al. 2017; BARBOSA et al. 2017; TEIXEIRA et al. 2017; RAMOS et al. 2018; OLIVEIRA-SILVA 

et al. 2018; BERBEL-FILHO et al. 2018; MEDEIROS et al. 2019).  

Abell et al. 2008 propuseram uma divisão dos sistemas hídricos de água doce do globo 

em ecorregiões e neste trabalho o Nordeste brasileiro foi dividido biogeograficamente em 

cinco ecorregiões: Estuário da Bacia Amazônica e drenagens costeiras (ecorregião 323), 

Parnaíba (325), Caatinga Nordeste e Drenagens Costeiras (326), São Francisco (327) e 

Nordeste Mata Atlântica (328) (sensu ABELL et al., 2008), algumas destas ecorregiões tem 

sofrido elevada pressão antrópica apresentando adiantado estado de degradação 

ambiental (LEAL, 2003).  

A ecorregião Caatinga Nordeste e Drenagens Costeiras (CNDC) encontra-se inserida 

em uma região onde predomina a Caatinga, compreende as bacias hidrográficas que ficam 

entre os rios São Francisco e Parnaíba caracterizada por ter o clima semiárido em sua maior 
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extensão (LANGEANI et al. 2009; BERBEL- Filho et al. 2018). Ainda que estudos estejam 

sendo realizados no Nordeste do Brasil, ainda existem diversas bacias sub-amostradas, das 

quais não se têm listas de espécies, assim como não se conhece delas a indicação das 

espécies endêmicas, invasoras ou áreas importantes para a conservação (LANGEANI et al. 

2009; RAMOS et al. 2019). 

A Caatinga inclui 30 unidades de conservação, porém um estudo com um atlas da 

fauna brasileira ameaçada de extinção em unidades de conservação federais, não registrou 

espécies de peixes nessas áreas protegidas da Caatinga (NASCIMENTO & CAMPOS 2011; 

LIMA et al., 2017). São poucos os estudos que falam sobre os peixes de água doce que 

encontram-se em áreas de preservação na Caatinga, entre eles, podemos citar um extenso 

inventário de peixes na Unidade de Conservação de Aiuaba EE (14 espécies), Seridó EE (13 

espécies), Catimbau NP (14 espécies), e Ubajara NP (16 espécies) (BOTERO et al. 2014, 2017; 

ÁVILA et al. 2017; SILVA et al. 2017; LIMA et al., 2017). Ainda que um dos principais objetivos 

das unidades de conservação seja levar em conta a rede de drenagem e biota aquática, a 

maioria destas incluem pouquíssimos sistemas aquáticos, protegendo assim uma parte 

muito pequena dos peixes nas ecorregiões da Caatinga (SILVA et al. 2015, 2017). 

A região hidrográfica do Estado da Paraíba está dividida em onze bacias: Rio Paraíba do 

Norte, rio Abiaí, rio Gramame, rio Miriri, rio Mamanguape, rio Camaratuba, rio Guaju, rio 

Piranhas-Açu, rio Curimataú, rio Jacu e rio Trairi. Algumas dessas já foram inventariadas, a 

exemplo dos estudos de Ramos et al., 2005, que elencaram 22 espécies na bacia do rio 

Curimataú; o levantamento da bacia do rio Paraíba do Norte, em que os autores elencaram 

47 espécies de peixes nesta drenagem (RAMOS et al., 2018); Lira (2015) elencou 26 espécies 

para a bacia do rio Abiaí; Filho & Rosa, 2009 elencaram 32 espécies para o rio Gramame; 

Oliveira et al., 2018 que elencou 32 espécies de peixes de água doce para a bacia do rio 

Mamanguape. 

A bacia na qual o empreendimento do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim 

encontra-se inserido, é a do rio Piranhas-Açu. Esta drenagem está incluída no clima 

semiárido Nordestino, e possui uma área total de drenagem de 43.681 km2, sendo 26.183 

km2, correspondendo a 60 % da área no estado da Paraíba e 17.498 km2, correspondendo a 

40 % da área no Estado do Rio Grande do Norte. Para esta bacia alguns estudos também já 

foram realizados, um deles foi feito por Nascimento et al., 2011, onde os autores elencaram 
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22 espécies de peixes dulcícolas para esta bacia, posteriormente, Silva et al., 2014 coletaram 

35 espécies para a porção média da referida drenagem. 

Uma das bacias que integra o rio Piranhas, é a sub-bacia do Rio Espinharas, sendo 

considerada um importante sistema da Região Semiárida nordestina, caracterizada por seu 

regime intermitente com longos períodos de estiagem, totalmente inserida no domínio do 

bioma Caatinga (MEDEIROS, 2003; PARAÍBA, 2011). Cabe ressaltar que a sub-bacia do rio 

Espinharas, que drena a área do Projeto do Aterro São José do Bonfim, ainda não foi 

especificamente inventariada e está inserida em uma região considerada uma das 16 áreas 

insuficientemente conhecidas, mas de provável importância biológica para conservação de 

peixes na Caatinga (ROSA et al. 2004). Com isso, os Diagnósticos Regional e Local, realizado 

a partir de dados secundários e dados primarios, respectivamente, é importante para levantar 

dados sobre a ictiofauna da região na qual será desenvolvido o aterro sanitário, de maneira 

que se possa avaliar e mitigar possíveis impactos que este projeto venha causar aos peixes da 

região. 

 

METODOLOGIA - DIAGNÓSTICO REGIONAL (DADOS SECUNDÁRIOS) 

 

O levantamento dos dados para o Diagnóstico Regional foi baseado em dados 

secundários sobre a ictiofauna bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açú que drena parte dos 

Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Esta bacia drena a área onde poderá ser 

construído o Aterro Sanitário do Projeto São José do Bonfim. Esse estudo se deu através da 

consulta a bibliografia especializada, publicada em artigos científicos, livros e literatura cinza 

(teses, dissertações e monografias), sendo utilizada dada preferência por fontes de 

informações confiáveis, obtidas a partir de trabalhos de autores experientes, evitando 

possíveis erros de identificação das espécies. Ademais foram utilizados os registros de 

espécimes depositados nas principais Coleções ictiológicas da região: Coleções Ictiológicas 

das Universidades Federal da Paraíba (CIUFPB) e do Rio Grande do Norte (CIUFRN).  

Da literatura foram utilizados os trabalhos de Nascimento et al. (2011), Nascimento 

et al. (2014), Silva et al. (2014), Costa et al. (2017), Oliveira-Silva et al. (2018) e Ramos et al. 

(2018). 

A composição taxonômica da ictiofauna registrada foi apresentada como uma lista 

sistemática que seguiu Fricke et al. (2020). As Listas Nacional e Internacional Oficiais de 
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Espécies da Fauna Ameaçada de Extinção: Peixes e Invertebrados Aquáticos, MMA (2014) e 

IUCN (2020) foram utilizadas como fonte de identificação das espécies ameaçadas de 

extinção. 

 

METODOLOGIA - DIAGNÓSTICO LOCAL (DADOS PRIMÁRIOS) 

 

3.2.4.5.1.1. Período de Amostragem e Desenho Amostral 

 

Entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020 foi realizada a única expedição de 

amostragem da ictiofauna nos corpos d’água sobre influência do Projeto Aterro Sanitário 

São José do Bonfim, realizada no período de seca.  

A amostragem foi realizada nos corpos d’água sobre influência do Projeto Aterro 

Sanitário, no município de São José do Bonfim, Estado da Paraíba, Brasil como parte do 

Diagnóstico Ambiental para o EIA/RIMA para construção de um aterro sanitário. Os horários 

das amostragens concentraram-se entre 07:00 e 17:30 horas. 
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Figura 239 - Mapa contendo mostrado do desenho amostral realizado para o levantamento da ictiofauna do 

Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim, Paraíba. 

 

 

 

Coleta de Dados Biológicos 

 

A coleta de dados primários para o levantamento da ictiofauna de água doce para o 

EIA do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim foi realizada através de coletas em 

campo com uso de técnicas de captura ativa (peneiras, arrasto e tarrafas) e passiva (redes de 

emalhar).  

Os apetrechos utilizados foram: arrastos manuais (rede de arrasto de 5 m de 

comprimento e com malha de 5 mm) (Foto 240); tarrafa (dois metros de altura com malha 

de 15 mm) (Foto 241); redes de espera 10 m de comprimento com malha de 30 mm (Foto 

239); peneira (1 m de comprimento x 50 cm de largura, malhas de 1 mm) (Foto 240). As 

coletas foram padronizadas em cada ponto amostrado, sendo dois arrastos, dez peneiradas 

e quatro tarrafadas, com o objetivo de quantificar e comparar as amostras e os pontos de 
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amostragens. As redes de emalhar foram colocadas ao anoitecer e retiradas ao amanhecer, 

quando possível. 

Os espécimes de peixes amostrados, quando possível, foram identificados em campo 

e devolvidos aos corpos d’água (geralmente exemplares maiores). No entanto, a maioria dos 

espécimes foram anestesiados com Eugenol (óleo de cravo) em solução alcoólica e depois 

fixados em formalina a 10 %, sendo alguns exemplares fotografados com o objetivo de se 

obter registros da coloração natural. Os espécimes foram tratados de acordo com as normas 

de curadoria científica, que consistem na sua fixação em formol durante um período mínimo 

de 8 dias, na transferência deles para uma solução alcoólica a 75º GL, na triagem por lotes de 

espécimes e na etiquetagem individual de cada lote, de acordo com MALABARBA & REIS 

(1987). 

 

 

Figura 240 - Uso do arrasto na coleta de peixes - 

Silvia Costa (22/10/2020). 

 

Figura 241 - Uso da tarrafa na coleta de peixes - 

Silvia Costa (22/10/2020). 
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Figura 242 - Uso da rede de malhar na coleta de 

peixes - Telton Ramos (22/10/2019). 

 

Figura 243 - Uso da peneira na coleta de peixes - 

Silvia Costa (21/10/2020). 

 

  

Destino do Material Biológico Coletado 

 

A triagem e a identificação dos espécimes foram realizadas no Laboratório de 

Ictiologia da Universidade Federal da Paraíba em seguida foram tombados na Coleção de 

Ictiologia do Departamento de Sistemática e Ecologia da mesma instituição, conforme 

Declaração de Tombamento em anexo. 

 

 

 

Identificação e Classificação das Espécies 

 

A identificação foi realizada de acordo com a literatura especializada, sendo utilizadas 

chaves dicotômicas constante nos trabalhos de Ramos (2012) e Ramos et al. (2018 e 2019). 

Os dados merísticos e morfométricos envolvidos no processo de identificação foram 

tomados segundo os métodos de Hubbs & Lagler (2006), com o auxílio de microscópio 

estereoscópico e paquímetro.  

A classificação das espécies de peixes registradas foi apresentada como uma lista 

sistemática que seguiu Fricke et al. (2020).  

As Listas Nacional e Internacional Oficiais de Espécies da Fauna Ameaçada de 

Extinção: Peixes e Invertebrados Aquáticos (MMA 2014) e (IUCN 2020) foram utilizadas 

como fonte de identificação das espécies raras e ameaçadas de extinção. 
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Distribuição das espécies de peixes de água doce coletadas para o EIA do Projeto 

Aterro Sanitário São José do Bonfim, as exóticas e o endemismo seguiu Reis et al. (2003), 

Rosa et al. (2003), Lima et al. (2017), Berbel-Filho et al. (2018). Hábitos Alimentares, Espécies 

Migratórias, Espécies de Interesse Científico Espécies de Valor Econômico e Alimentar 

seguiu Britski et al. (1984), Rosa et al. (2003), Lima et al. (2017), Costa et al. 2017, Ramos et 

al. (2018), Ramos (2012); Espécies de peixes Bioindicadoras da Qualidade Ambiental seguiu 

Karr (1981). 

 

Tratamento Qualitativo e Quantitativo dos Dados 

 

O tratamento dos dados Qualitativos e Quantitativos obtidos do levantamento 

ictiofaunístico para o EIA/RIMA do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim foram 

organizados em planilhas com a base de dados contendo a lista de espécies e número de 

indivíduos registrados em cada ponto de amostragem. A caracterização da estrutura da 

assembleia de peixes dos diferentes corpos d’água amostrados foi realizada com base na 

composição, riqueza, diversidade de Shannon (H’) e Equitabilidade de Pielou (J’) conforme 

os parâmetros indicados por Krebs (1989), empregando-se os aplicativos Statistica 7.0 

(STATSOFT, 2004) e Ecological Methodology (KREBS, 2000). A riqueza de espécies dos 

grupos foi comparada através das curvas de rarefação (GOTELLI & COLWELL, 2001), com 

seus respectivos intervalos de confiança de 95 %. Esses intervalos de confianças e as curvas 

foram computados com auxílio do software Estimates 7.5 (COLWELL, 2005).  

A eficiência da amostragem foi avaliada através de indicadores de riqueza de 

espécies, empregando os estimadores Mao Tau, ACE, Chao 1, Jackknife 1 e Bootstrap, com 

base em 50 randomizações sem substituição dos dados de abundância de cada estação, 

empregando o programa Estimates 7.5 (COLWELL, 2005). 

 

Resultados - Diagnóstico regional (Dados secundários) 

 

No levantamento ictiofaunístico para o Diagnóstico Regional do EIA do Projeto 

Aterro Sanitário São José do Bonfim foram registradas um total de 55 espécies de peixes de 

água doce da bacia hidrográfica que drena a área do projeto. Esse levantamento foi realizado 
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com dados secundários. Essas espécies estão distribuídas em 18 famílias e seis ordens 

(Tabela 56).  

 

Tabela 56 - Fauna de peixes registrada na região de inserção do empreendimento Aterro Sanitário de São 

José do Bonfim/Paraíba, a partir de dados secundários levantados. São citadas as categorias de ameaça 

segundo listas oficiais globais (IUCN, 2020) e nacional (MMA, 2014) 

Táxon 
Nome 

Popular 
Fonte 

Ameaça 

IUCN MMA 

ORDEM CHARACIFORMES     

Família Anostomidae     

Leporinus piau Fowler 1941 piau 1, 3, 4 - LC 

Leporinus taeniatus Lütken 1875 piau 1, 4 - LC 

Família Characidae     

Astyanax aff. bimaculatus (Linnaeus 1758) piaba 1, 2, 3, 4 - LC 

Astyanax fasciatus (Cuvier 1819) piaba 1, 3, 4 - LC 

Cheirodon jaguaribensis Fowler 1941 piaba 4 - DD 

Compsura heterura Eigenmann 1915 piaba 3, 4, 5 - LC 

Hemigrammus marginatus Ellis 1911 piaba 1, 2, 3, 4, 5 - LC 

Hemigrammus rodwayi Durbin 1909 piaba 4, 5 - LC 

Hemigrammus sp. piaba 3, 4  NA 

Hyphessobrycon piabinhas Fowler 1941 piaba 4  DD 

Moenkhausia costae (Steindachner 1907) piaba 3, 4 - LC 

Moenkhausia intermedia Eigenmann 1908 piaba 1, 4 - LC 

Moenkhausia sp. piaba 3, 4 - NA 

Psellogrammus kennedyi (Eigenmann 1903) piaba 3, 4 - LC 

Serrapinnus heterodon (Eigenmann 1915) piaba 1, 3, 4, 5 - LC 

Serrapinnus piaba (Lütken 1875) piaba 1, 2, 3, 4, 5 - LC 

Família Crenuchidae     

Characidium bimaculatum Fowler 1941 
traíra 

pequena 
1, 3, 4 - LC 

Família Curimatidae     
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Curimatella lepidura (Eigenmann & Eigenmann, 

1889) 
branquinha 3, 4 - LC 

Psectrogaster rhomboides Eigenmann & 

Eigenmann 1889 
branquinha 1, 3, 4 - LC 

Psectrogaster saguiru (Fowler 1941) branquinha 4 - LC 

Steindachnerina notonota (Miranda Ribeiro 

1937) 
branquinha 1, 3, 4 - LC 

Família Erythrinidae     

Erythrinus erythrinus (Bloch & Schneider, 1801) iú 1, 4, 5 - LC 

Hoplias malabaricus (Bloch 1794) traíra 1, 2, 3, 4, 5 - LC 

Família Parodontidae     

Apareiodon davisi Fowler 1941 - 4, 5 - EN 

Família Prochilodontidae     

Prochilodus brevis Steindachner 1875 curimatã 1, 3, 4, 5 - LC 

Família Serrasalmidae     

Colossoma macropomum (Cuvier 1816)* pacu 1, 3, 4 - LC 

Serrasalmus brandtii Lütken 1875 pirambeba 1, 3, 4 - LC 

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) pirambeba 5 - LC 

Metynnis lippincottianus (Cope, 1870) pacuzinho 1, 2, 5 - LC 

Pygocentrus nattereri Kner, 1858 piranha 1, 4, 5 - LC 

Família Triportheidae     

Triportheus signatus (Garman 1890) sardinha 1, 3, 4, 5 - LC 

ORDEM CICHLIFORMES     

Família Cichlidae     

Astronotus ocellatus Agassiz, 1831* oscar 1, 4 - NA 

Cichla ocellaris Bloch & Schneider 1801* tucunaré 3, 4 - NA 

Cichlasoma orientale Kullander 1983 cará-preto 2, 3, 4, 5 - LC 

Crenicichla brasiliensis (Bloch 1792) peixe-sabão 2, 3, 4, 5 - LC 

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard 1824) cará 3, 4, 5 - LC 

Oreochromis niloticus (Linnaeus 1758)* tilápia 3, 4, 5 -  

ORDEM PERCIFORMES     
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Família Sciaenidae     

Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840)* curvina 4, 5 - LC 

ORDEM CYPRINODONTIFORMES     

Família Poecilidae     

Poecilia reticulata Peters 1859* gupi 3, 4, 5 -  

Poecilia vivipara Bloch & Schneider 1801 barrigudinho 1, 2, 3, 4, 5 - LC 

ORDEM SILURIFORMES     

Família Auchenipteridae     

Trachelyopterus galeatus (Linnaeus 1766) cangati 1, 2, 3, 4, 5 - LC 

Família Callichthyidae     

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) tamboatá 1, 4, 5 - LC 

Megalechis thoracata (Valenciennes, 1840) tamboatá 2, 5 - LC 

Corydoras sp. - 5 - - 

Família Heptapteridae     

Pimelodella enochi Fowler, 1941 bagre 3, 4 - LC 

Pimelodella gracilis Valenciennes, 1835 bagre 1 - DD 

Rhamdia aff. quelen (Quoy & Gaimard 1824) jundiá 5 - LC 

Família Loricariidae     

Hypostomus pusarum (Starks, 1913) cascudo 1, 3, 4, 5 - LC 

Loricariichthys derbyi Fowler 1915 
rabo de 

chicote 
1, 4 - LC 

Loricariichthys platymetopon Isbrücker & 

Nijssen 1979 

rabo de 

chicote 
4 - LC 

Parotocinclus cf. cearensis Garavello 1977 cascudinho 3, 4 - DD 

Parotocinclus seridoensis Ramos, Barros-Neto, 

Britski & Lima 2013 
cascudinho 4, 5 - LC 

Pseudancistrus papariae Fowler 1941 cascudo 1, 3, 4, 5 - DD 

ORDEM SYNBRANCHIFORMES     

Família Synbranchidae     

Synbranchus aff. marmoratus Bloch 1795 muçum 1, 2, 3, 4, 5 - LC 

ORDEM GYMNOTIFORMES     
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Família Gymnotidae     

Gymnotus aff. carapo Linnaeus, 1758 sarapo 1, 2, 5 - LC 

Fontes: 1 – Nascimento et al. (2014), 2 – Nascimento et al. (2011), 3 – Silva et al. (2014), 4 – Costa et al. (2017), 5 

– Medeiros et al. (2019), 6 – CIUFPB, 7 – CIUFRN. Categorias de ameaça: LC – Menos preocupante, DD – Dados 

deficientes, NA – Não avaliada. * Espécie exótica 

 

A ordem mais representativa foi Characiformes com 31 espécies, representando 56 % 

da ictiofauna registrada para a bacia do rio Piranhas-Açu. O segundo grupo mais 

representativo foi Siluriformes com 13 espécies, representando 24 %. As ordens 

Characiformes e Siluriformes como as mais representativas de peixes de água doce segue o 

padrão de outras bacias do Nordeste brasileiro como do rio Parnaíba (RAMOS et al. 2014), 

do rio Mundaú (TEIXEIRA et al. 2017), do rio Mamanguape (OLIVEIRA-SILVA et al. 2018), do 

rio Paraíba do Norte (RAMOS et al. 2018), do rio Trairi (MEDEIROS et al. 2019).  

Em nível de família a mais representativa foi Characidae com 14 espécies 

representando 26 % dos peixes registrados, seguida por Cichlidae e Loricariidae, com seis 

espécies, 11 % dos peixes, cada. 

Dos trabalhos com registros de peixes de água doce para a bacia do rio Piranhas-Açu, 

Nascimento et al. (2011) elencou 22 espécies de peixes registrados na bacia e Silva et al. 

(2014) elencou 35 espécies, para a sub-bacia do rio Seridó, bacia do rio Piranhas-Açú. Com 

dados das coleções de ictiologia bacia, na CIUFPB foram registradas 53 espécies e da CIUFRN 

39 espécies, todas de água doce. 

 

RESULTADOS - DIAGNÓSTICO LOCAL (DADOS PRIMÁRIOS) 

 

3.2.4.5.1.2. Análises Quantitativas 

 

3.2.4.5.1.2.1. Riqueza e composição de espécies 

 

Foi registrado durante o levantamento da ictiofauna do Projeto Aterro Sanitário São 

José do Bonfim na estação de seca, um total de 1092 espécimes. Estes espécimes estão 

distribuídos em nove espécies, cinco famílias e três ordens de peixes de água doce (Tabela 

57). 
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Tabela 57 - Lista de espécies de peixes registradas na campanha (seca) do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim a partir de dados primários levantados. São citadas 

as categorias de ameaça segundo listas oficiais global (IUCN, 2020) e nacional (MMA, 2014). 

NOME DO TÁXON 
NOME 

COMUM 

ÁREAS DE 

REGISTRO 

MÉTODOS DE 

REGISTRO 

HÁBITOS 

ALIMENTARES 

BIOLOGIA 

REPRODUTIVA 
ORIGEM 

IUCN  

2019 

MMA 

2014 

CHARACIFORMES         

Characidae         

Astyanax bimaculatus 

(Linnaeus 1758) 
Piaba ADA, AID A, T, P Onívora Ovípara Nativa LC LC 

Hyphessobrycon piabinhas 

Fowler 1941 
Piaba ADA, AID A, P Onívora Ovípara Nativa LC DD 

Serrapinnus heterodon 

(Eigenmann 1915) 
Piaba ADA, AID A, P Onívora Ovípara Nativa LC LC 

Serrapinnus piaba (Lütken 

1875) 
Piaba ADA, AID A, P Onívora Ovípara Nativa LC LC 

Crenuchidae         

Characidium bimaculatum 

Fowler 1941 
Canivete ADA, AID A, P Insetívora Ovípara Nativa LC LC 

Erythrinidae         

Hoplias malabaricus (Bloch 

1794) 
Traíra ADA, AID A, T, P Carnívora Ovípara Nativa LC LC 

CICHLIFORMES         

Cichlidae         

Cichlasoma orientale 

Kullander 1983 
Cará-preto ADA, AID A, T, P Onívora Ovípara Nativa LC LC 
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Oreochromis niloticus 

(Linnaeus 1758) 
Tilápia ADA, AID A, T, P Onívora Ovípara Exótica LC - 

SILURIFORMES         

Loricariidae         

Hypostomus pusarum 

(Starks, 1913) 
Cascudo AID A, T Detritívora Ovípara Nativa LC LC 

Legenda: Métodos de Registro: A = Arrasto; T = Tarrafa; P = Peneira; Status de Ameaça: DD= Dados Deficientes; LC = Menos preocupante.  
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Das três ordens, Characiformes foi a mais representativa, com seis espécies, 

representando 66,7 % das espécies registradas no Diagnóstico Local para o EIA do Projeto 

Aterro Sanitário São José do Bonfim, seguida por Cichliformes com duas espécies, 

representando 22,2 %. Da ordem Siluriformes foi registrada uma única espécie, 

representando 11,1 % (Gráfico 34). 

 

Gráfico 34 - Número de espécies, por ordem, registrada na campanha de amostragem (seca) para o 

levantamento ictiofaunistico do EIA do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim, Paraíba 

 

 

Em relação às famílias cinco tiveram representantes coletados, Characidae, 

Crenuchidae e Erythrinidae (Characiformes), Cichlidae (Cichliformes), Loricariidae 

(Siluriformes). A família Characidae foi a mais representativa, com quatro espécies, 

representando 44,5 % do total, seguida por Cichlidae com duas espécies, 22,3 %. Essas foram 

as duas famílias com maior número de espécies registradas no Diagnóstico Local para o EIA 

do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim. Crenuchidae, Erythrinidae e Loricariidae 

foram representadas com uma espécie, cada uma representando 11,1 % do total de espécies 

coletadas (Gráfico 35).  
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Gráfico 35 - Número de espécies, por família, registrada na campanha de amostragem (seca) para o 

levantamento ictiofaunistico do EIA do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim. 

 

 

3.2.4.5.1.2.2. Abundância 

 

No levantamento da ictiofauna do Diagnóstico Local para o EIA do Projeto Aterro 

Sanitário São José do Bonfim, foram registrados um total de 1092 espécimes de peixes. As 

espécies mais abundantes foram Oreochromis niloticus, Hyphessobrycon piabinhas e 

Astyanax bimaculatus com 427, 271 e 190 espécimes, representando 39 %, 25 % e 17 % do 

total de espécimes registrados, respectivamente. As espécies menos abundantes foram 

Hoplias malabaricus e Hypostomus pusarum, com 9 e 2 espécimes, representando 0,9 % e 0,2 

% da amostragem, respectivamente (Gráfico 36).  

A espécie mais abundante foi a conhecida popularmente como “tilápia” uma espécie 

exótica que foi introduzida em diversas bacias brasileiras. As outras duas espécies mais 

abundantes são conhecidas popularmente como “piabas” e geralmente são muito 

abundantes. 
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Tabela 58 - Número de espécimes por unidade amostral registrado durante a campanha de amostragem, 

período chuvoso, do levantamento ictiofaunistico do EIA do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim, 

Paraíba. 

TÁXON/PONTO IC01 IC02 IC03 IC04 IC05 IC06 IC07 

Nº de 

Espécimes 

registrados 

CHARACIDAE  

Astyanax bimaculatus 25 0 18 70 65 0 12 190 

Serrapinnus heterodon 27 0 38 0 0 0 0 65 

Serrapinnus piaba 0 0 0 0 51 0 0 51 

Hyphessobrycon piabinhas 236 0 0 0 35 0 0 271 

CRENUCHIDAE  

Characidum bimaculatum 54 0 1 0 9 0 0 64 

ERYTRINIDAE  

Hoplias malabaricus 3 1 2 1 1 0 1 9 

CICHLIDAE  

Cichlasoma orientale 0 11 0 2 0 0 0 13 

Oreochromis niloticus 3 63 89 78 88 0 106 427 

LORICARIIDAE  

Hypostomus pusarum 0 0 0 2 0 0 0 2 

Nº de espécimes 

amostrados / ponto 
348 75 148 153 249 0 119 1092 
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Gráfico 36 - Abundância relativa (% de indivíduos) das espécies de peixes registradas durante a campanha de 

amostragem, período de seca, do levantamento ictiofaunistico do EIA do Projeto Aterro Sanitário São José do 

Bonfim, Paraíba. 

 

 

3.2.4.5.1.2.3. Curva de Acumulação de Espécies, Estimativa de Riqueza e Eficiência 

amostral 

 

  O número acumulado de espécies da ictiofauna dos corpos d’água sob influência do 

Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim, em função dos pontos de amostragem, se 

estabilizou. Com a análise da eficiência amostral foi possível observar um padrão de 

estabilização da curva de acumulação de espécies de peixes por pontos de amostragens. No 

entanto, os estimadores de riqueza estimaram um numero um pouco maior de espécies do 

que o registrado na amostragem (Gráfico 37).  
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Gráfico 37 - Curva de acumulação das espécies de peixes registradas para o levantamento dos dados primários 

para o EIA do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim, Paraíba. 

 

 

 

3.2.4.5.1.2.4. Índices de diversidade e equitabilidade 

 

As análises dos índices de Diversidade de Shannon (H’) e Equitabilidade de Pielou (J’) 

foram geradas por pontos de amostragem, utilizando os dados dos peixes coletados na 

amostragem da ictiofauna para o EIA do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim, 

Paraíba. Os resultados das analises mostraram que os pontos IC05 (H’ = 1,461) e IC01 (H’ = 

1,002) foram os que apresentaram maiores índices diversidade. Nos pontos IC05 e IC01 foram 

coletadas, seis espécies, cada. O IC07 (H’ = 0,3746) e IC02 (H’ = 0,4856) foram os que 

apresentaram menores índices diversidade, nestes pontos foram coletadas apenas três 

espécies, cada. 

A equitabilidade de Pielou variou de relativamente baixa no ponto IC07 (J’ = 0,3409) a 

alta no ponto IC05 (J ’= 0,8154). Este resultado pode ser interpretado pela falta de 

uniformidade entre os pontos e a uma aparente dominância de indivíduos de algumas 

espécies, como as piabas da família Characidae (Hyphessobrycon piabinhas e Astyanax 

bimaculatus).  
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3.2.4.5.1.3. Análises Qualitativas 

 

3.2.4.5.1.3.1. Interrelações fauna-flora, fauna-fauna 

 

As interrelações fauna-flora e fauna-fauna para fauna aquática são um pouco 

complicadas, existem poucos trabalhos publicados. Durante o levantamento da ictiofauna 

para EIA do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim não foi possível realizar registros 

específicos mostrando estas interrelações. Contudo, levantando dados de alimentação das 

espécies registradas, por exemplo, é possível levantar dados sobre o estado de conservação 

dos corpos d’água amostrados usando interrelações fauna-fauna a partir de alguns 

parâmetros do Índice de Integridade Biótica (IBI) de Karr (1981). Essas interrelações serão 

discutidas abaixo no item “Espécies Bioindicadoras da Qualidade Ambiental”. 

 

3.2.4.5.1.3.2. Espécies ameaçadas de extinção 

 

Durante o levantamento da ictiofauna para EIA do Projeto Aterro Sanitário São José 

do Bonfim não foram registradas espécies ameaçadas quando comparada a lista de espécies 

registradas com as Listas Nacional e Internacional Oficiais de Espécies da Fauna Ameaçada 

de Extinção do Brasil: Peixes e Invertebrados Aquáticos (MMA 2014) e da IUCN (2020). 

 

3.2.4.5.1.3.3. Distribuição das espécies 

 

Das nove espécies registradas no levantamento de dados primários da ictiofauna do 

Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim, oito são espécies nativas e uma exótica. As 

nativas foram, Astyanax bimaculatus, Characidum bimaculatum, Cichlasoma orientale, 

Hoplias malabaricus, Hyphessobrycon piabinhas, Hypostomus pusarum, Serrapinnus heterodon 

e S. piaba e exótica foi a tilápia Oreochromis niloticus.  Das nativas Astyanax bimaculatus e 

Hoplias malabaricus apresentam ampla distribuição em várias bacias brasileiras. As piabas, 

Serrapinnus heterodon e S. piaba, ocorrem em várias bacias do Nordeste brasileiro. E as 

outras espécies Characidum bimaculatum, Cichlasoma orientale, Hyphessobrycon piabinhas e 
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Hypostomus pusarum são endêmicas das bacias que drenam as ecorregiões do Nordeste 

brasileiro, no entanto, essas espécies têm relativa ampla distribuição nas drenagens do 

Nordeste (ROSA et al. 2003; LIMA et al. 2017). 

Characidum bimaculatum, Cichlasoma orientale e Hypostomus pusarum eram 

consideradas espécies endêmicas da ecorregião Caatinga do Nordeste e Drenagens 

Costeiras (bacias localizadas entre os rios São Francisco e Parnaíba (ROSA et al. 2003) no 

entanto, essas espécies tiveram suas distribuições expandidas, Characidium bimaculatum e 

Cichlasoma orientale para as ecorregiões Parnaíba e São Francisco (RAMOS et al. 2014; LIMA 

et al. 2017). Hypostomus pusarum teve sua distribuição expandida apenas para a ecorregião 

do São Francisco (ZAWADZKI et al. 2017). Portanto essas espécies possuem uma relativa 

ampla distribuição ocorrendo nos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica.  

Hyphessobrycon piabinhas é endêmica da ecorregião Caatinga do Nordeste e Drenagens 

Costeiras, é uma espécie relativamente rara com poucos registros nessa ecorregião. Está 

espécie foi descrita do rio Jaguaribe, no município de Russas, estado do Ceará, no entanto, já 

foi registrada em outras bacias como da ecorregião, inclusive no Estado da Paraíba. 

 

3.2.4.5.1.3.4. Espécies endêmicas 

 

Como afirmado acima as espécies Characidum bimaculatum, Cichlasoma orientale, 

Hyphessobrycon piabinhas e Hypostomus pusarum são endêmicas das drenagens do 

Nordeste, ocorrendo tanto nas áreas sob o domínio do bioma Caatinga como da Mata 

Atlântica (ROSA et al. 2003; LIMA et al. 2017; RAMOS et al. 2018). Dessas quatro espécies, 

Hyphessobrycon piabinhas, tem uma distribuição mais restrita sendo endêmica da ecorregião 

Caatinga do Nordeste e Drenagens Costeiras como mencionado acima. 

 

3.2.4.5.1.3.5. Espécies exóticas e/ou invasoras 

 

Das nove espécies de peixes registradas durante o levantamento da ictiofauna para 

EIA do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim uma é introduzida a “tilápia”, 

Oreochromis niloticus. Essa também foi a espécie mais abundante registrada nos corpos 

d’água amostrados. A presença dessa espécie, principalmente em elevada abundancia, 
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configura problemas para fauna nativa, pois, espécies introduzidas são um dos maiores 

responsáveis pela perda de diversidade e, muitas vezes, responsáveis pela extinção local de 

outras espécies. Estas espécies podem causar impactos significativos por competir e/ou 

predar as espécies nativas, aumentando o estresse ambiental. Com isso, podem ser a causa 

da diminuição na diversidade e populações de espécies nativas (LEÃO et al. 2011, Levis et al. 

2013). 

Oreochromis niloticus originalmente ocorre em algumas bacias africanas, no entanto, 

atualmente já se encontra amplamente distribuída e estabelecida em vários países dentre 

eles o Brasil (LEÃO et al. 2011, LEVIS et al. 2013). É uma espécie que possui ampla plasticidade 

trófica, se alimenta na base das cadeias alimentares e é altamente tolerante às variações 

ambientais (ATTAYDE et al. 2007). As tilápias apresentam rápida explosão populacional e 

competem com as espécies de peixes nativas por recursos alimentares. Segundo Attayde et 

al. (2007), Oreochromis niloticus apresenta hábitos onívoros filtradores que tendem a 

aumentar a biomassa fitoplanctônica total através da predação sobre o zooplâncton 

 

3.2.4.5.1.3.6. Espécies migratórias  

 

Espécies de peixes migratórias geralmente são aquelas que sobem para as porções 

mais altas dos rios para se reproduzirem. Neste estudo, não foram encontrados trabalhos de 

hábitos migratórios das nove espécies de peixes registradas no levantamento ictiofaunístico 

para EIA do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim. No entanto, para o gênero 

Astyanax, existe registro de espécies migratórias. Espécies desse gênero têm habito 

migratório, as quais sobem os rios, geralmente no período chuvoso, para se reproduzir 

(GURGEL, 2004).  

 

3.2.4.5.1.3.7. Espécies raras  

 

Das nove espécies registradas no levantamento ictiofaunístico do Projeto Aterro 

Sanitário São José do Bonfim apenas a “piaba” Hyphessobrycon piabinhas é considerada uma 

espécie relativamente rara. Como mencionado acima, essa piaba foi descrita para a bacia do 

rio Jaguaribe no estado do Ceará. H. piabinhas é uma piaba é relativamente rara porque 
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durante muito tempo só se conhecia o material tipo, usado na descrição da espécie, porém, 

nas últimas décadas ela já foi registrada em algumas bacias, inclusive na Paraíba. Na 

avaliação das espécies de peixes ameaçadas de extinção H. piabinhas se encontra como DD 

(Dados Deficientes).  

 

3.2.4.5.1.3.8. Espécies de interesse científico  

 

Das espécies registradas no levantamento ictiofaunístico do Projeto Aterro Sanitário 

São José do Bonfim a “piaba” Hyphessobrycon piabinhas precisa de mais estudos, ela é uma 

das espécies da região que se encontra como DD (Dados Deficientes) portanto, estudos são 

incentivados para essa espécie (MMA, 2014). As outras espécies não apresentam interesse 

científico específico, são espécies relativamente comuns e de ampla distribuição na região.  

 

3.2.4.5.1.3.9. Espécies de valor econômico e alimentar (cinegéticas e xerimbabos) 

 

No levantamento ictiofaunístico do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim as 

nove espécies registradas são de pequeno a médio porte. As duas maiores espécies 

registradas neste levantamento foram a traíra, Hoplias malabaricus (nativa) e a tilápia, 

Oreochromis niloticus (introduzida). A traíra é ocasionalmente utilizada por pescadores 

ribeirinhos para alimentação e venda por pescadores artesanais, mas tem pouco valor 

comercial, sendo raramente encontrada em feiras livres. Já a tilápia desperta um grande 

interesse comercial na região, é bastante usada na alimentação de pescadores ribeirinhos, 

assim com são vendidas em feiras livres, bares e restaurantes da região. A piaba, Astyanax 

bimaculatus, o corró-preto, Cichlasoma orientale e o cascudo, Hypostomus pusarum, também 

são usadas na alimentação de ribeirinhos, mas raramente são encontradas em feiras para 

vender. As outras espécies, Characidium bimaculatum, Hyphessobrycon piabinhas, 

Serrapinnus heterodon e S. piaba são espécies muito pequenas, algumas vezes sendo usadas 

na aquariófilia.  
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3.2.4.5.1.3.10. Espécies bioindicadoras da qualidade ambiental 

 

No levantamento ictiofaunístico do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim a 

predominância é de espécies de peixes generalistas e de ampla distribuição na região. No 

entanto, os peixes são componentes importantes da biodiversidade aquática e podem ser 

utilizados como bioindicadores da qualidade ambiental dos ambientes aquáticos, 

principalmente devido a sua posição trófica e sensibilidade às mudanças no habitat (ARAÚJO 

1998, FLORES-LOPES & MALABARBA 2007, KARR 1990, GOUVEIA et al. 2017). 

Algumas características dos peixes podem ser utilizadas no diagnóstico da qualidade 

ambiental dos corpos d’água. Um modelo bastante utilizado para isso é o Índice de 

Integridade Biótica (IBI) de Karr (1981). Esse índice usa os peixes como bioindicadoras da 

situação dos ambientes aquáticos.  Para os corpos d’água amostrados no levantamento 

ictiofaunístico do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim foi realizada uma adaptação 

do IBI de Karr para as condições dos ambientes amostrados na região de Caatinga. O IBI de 

Karr foi desenvolvido para algumas regiões americanas e depois adaptado para várias outras 

regiões do mundo, para se ajustar as condições ambientais e para diversidade de peixes de 

cada região (ARAÚJO, 1998). O IBI de Karr utiliza parâmetros ecológicos desde indivíduos no 

âmbito de populações, comunidades e ecossistemas, distribuídos em três categorias: 1. 

Composição e riqueza de espécies; 2. Composição trófica e 3. Abundância e condições dos 

peixes. Com isso, foi utilizado a lista de espécies de peixes do levantamento da ictiofauna do 

Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim, a abundancia das espécies e seus respectivos 

hábitos alimentares como bioindicadores das condições ambientais dos corpos d’água 

amostrados.   

Para os corpos d’água amostrados no levantamento ictiofaunístico do Projeto Aterro 

Sanitário São José do Bonfim, o número de espécies consideradas omnívoras foi usado como 

indicador de perturbação conforme IBI de Karr. Os resultados sinalizam indício de redução 

na qualidade dos ambientes amostrados à medida que há um aumento na proporção de 

indivíduos omnívoros.  A dominância dessas espécies em determinado ambiente cresce à 

medida que é reduzida a base alimentar, especialmente dos invertebrados (ARAÚJO, 1998). 

No IBI de Karr amostras com menos de 20% de indivíduos omnívoros são boas, enquanto 

aquelas com mais de 45 % são gravemente degradadas. A proporção de espécies carnívoras 
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e insetívoras são outros importantes indicadores, uma vez que são predadores de topo e 

indicam comunidade saudável. 

Nos pontos amostrados do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim a proporção 

de espécies omnívoras foi bastante alta, cerca de 93 % (Tabela 59), o que levaria a conclusão 

de condições degradadas dos corpos d’água amostrados no levantamento ictiofaunístico do 

Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim. No entanto, é importante chamar atenção para 

os grupos das piabas (família Characidae) que geralmente formam grandes cardumes e por 

isso geralmente são muito abundantes, as quatro espécies desse grupo foram responsáveis 

por 53 % das omnívoras. Outra grande parte dos omnívoros foi composto pela tilápia, uma 

espécie introduzida, representando 39 %. A proporção baixa de espécies carnívoras como 

Hoplias malabaricus foi baixa (0,9 %), isso reforça os dados que levam a condições 

degradadas desses ambientes.  

No entanto, essas proporções podem não estar diretamente relacionada à poluição 

ambiental, e sim a uma certa degradação ambiental natural, devido as condições severas 

proporcionadas pelo clima semiárido da região a esses ambientes aquáticos, que no 

geralmente longo período de estiagem, diminuem bastante o volume de água, muitas vezes 

secando completamente. Diante disso só as espécies mais resistentes sobrevivem, o que 

pode levar a um quadro de degradação nos parâmetros do IBI de Karr. Portanto, as condições 

naturais do semiárido podem favorecer a proliferação de espécies mais generalistas e 

resistentes, como no caso do resultado da ictiofauna desse diagnóstico. 

 

Tabela 59 - Hábito alimentar das espécies de peixes registradas durante o levantamento do Projeto Aterro 

Sanitário São José do Bonfim, Paraíba. 

TÁXON HÁBITO ALIMENTAR PROPORÇÃO 

CHARACIDAE  

Astyanax bimaculatus Omnívoro 17% 

Serrapinnus heterodon Omnívoro ¨6% 

Serrapinnus piaba Omnívoro 5% 

Hyphessobrycon piabinhas Omnívoro 25% 

CRENUCHIDAE  

Characidium bimaculatum Insetívora 6% 

ERYTHRINIDAE  

Hoplias malabaricus Carnívora 0,9% 
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CICHLIDAE  

Cichlasoma orientale Omnívoro 1,2% 

Oreochromis niloticus Omnívoro 39% 

LORICARIIDAE  

Hypostomus pusarum Detritívoro 0,2% 

 

Não há estudos indicando alguma das espécies de peixes registrada neste 

levantamento para o Diagnóstico Local do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim 

como bioindicadora isoladamente. 

 

3.2.4.5.1.3.11. Espécies vetores e hospedeiras de doenças (ou de importância médica) 

 

Para hidrografia da região estudada, sub-bacia do Espinharas, bacia do rio Piranhas, 

não foram encontrados estudos específicos sobre as espécies vetores e/ou hospedeiras de 

doenças para os peixes de água doce registrados nessa bacia. É relativamente normal coletar 

espécimes de peixes de várias espécies com parasitas no Nordeste brasileiro. No entanto, 

não foram encontrados estudos que comprovassem que esses parasitas pudessem causar 

doenças nos seres humanos e quais problemas esses parasitas causam nos próprios peixes. 

Para algumas espécies se tem registro de parasitas que podem causar lesões no local de 

fixação dos parasitas nos indivíduos (GALLIO et al. 2007).  

 

3.2.4.5.1.4. Síntese conclusiva 

 

No levantamento ictiofaunísticos para o Diagnóstico Regional do Projeto Aterro 

Sanitário São José do Bonfim, Paraíba, realizado com uso de dados secundários, foram 

elencadas 55 espécies de peixes de água doce da drenagem da bacia do rio Piranhas-Açu, 

que drena a área do empreendimento.  

O levantamento da ictiofauna realizado para EIA/RIMA do Projeto Aterro Sanitário 

São José do Bonfim, Paraíba, para o Diagnóstico Local, foi realizado em outubro, período da 

seca na Caatinga. Neste levantamento foi registrado um total de nove espécies de peixes de 

água doce, distribuídas dentro de cinco famílias e três ordens. Os pontos amostrados fazem 

parte da drenagem da sub-bacia do rio Espinharas, bacia do rio Piranhas-Açu. Portanto, 



 

 

 415 

foram registradas nove espécies (16 %) das 55 registradas para a bacia no Diagnóstico 

Regional. 

Das nove espécies registradas, uma foi introduzida, a tilápia, Oreochromis niloticus e 

a outras oito são nativas. Oreochromis niloticus foi a espécie mais abundante nas 

amostragens. Das oito espécies nativas, quatro são endêmicas das bacias hidrográficas do 

Nordeste. Dessas uma, a piaba, Hyphessobrycon piabinhas, é uma espécie relativamente 

rara, endêmica da ecorregião Caatinga do Nordeste e Drenagens Costeiras e se encontra no 

status de DD (Deficiência de Dados) conforme a avaliação do estado de ameaçadas dos 

peixes brasileiros (MMA, 2014). No entanto, essa espécie já foi registrada em outras bacias 

do Nordeste. 

Conforme o IBI de Karr, usado para avaliar degradação nos ambientes amostrados, 

os resultados demonstraram ambientes relativamente degradados, no entanto, essa 

degradação desses corpos d´águas pode estar relacionada ao período de amostragem. 

Geralmente no período de seca, na Caatinga, os ambientes aquáticos diminuem bastante o 

volume de água, muitas vezes secando completamente. Com isso, só as espécies mais 

resistentes sobrevivem, o que pode levar a um quadro de degradação ao usar o IBI de Karr. 

No entanto, poderia ser um caso de degradação ambiental relativamente natural. Portanto, 

só é possível um retrato mais fiel das condições desses ambientes, depois de amostragens 

no período chuvoso, para comparação.  

Depois de Oreochromis niloticus as espécies mais abundantes foram Hyphessobrycon 

piabinhas e Astyanax bimaculatus, espécies omnívoras relativamente bem distribuídas na 

região. As espécies menos abundantes foram Hoplias malabaricus e Hypostomus pusarum, 

que são duas espécies carnívoras e detritívoras, respectivamente. Estas também são bem 

distribuídas em várias bacias do Nordeste do Brasil.  

No geral, a composição ictiofaunística dos corpos d’água amostrados para EIA/RIMA 

do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim é dominada por espécies de ampla 

distribuição e de baixo ou nenhum valor comercial. Com exceção de Hyphessobrycon 

piabinhas, todas as outras espécies registradas são relativamente bem conhecidas, portanto, 

não foi registrada nenhuma espécie ameaçada de extinção. Também não foram registrados 

estudos que tenham registrado espécies de peixes de hábitos migratórios, vetores ou 

hospedeiras de doença nos corpos d’água do Projeto Aterro Sanitário São José do Bonfim. 
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Anexo Ictiofauna 1. registro fotográfico dos espécimes registrados em campo. 

 

 

 

 

Figura 244 - Piaba (Astyanax bimaculatus) - Telton 

Ramos (21/10/2020). 

 

Figura 245 - Piaba (Hyphessobrycon piabinhas) - 

Telton Ramos (21/10/2020) 

 

  

Figura 246 - Piaba (Serrapinnus heterodon) - Telton 

Ramos (22/10/2020) 

 

Figura 247 - Piaba (Serrapinnus piaba) - Silvia Costa 

(22/06/2019). 
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Figura 248 - (Characidium bimaculatum) - Telton 

Ramos (21/10/2020) 

 

Figura 249 - Traíra (Hoplias malabaricus) - Telton 

Ramos (21/10/2020) 

 

  

Figura 250 - Cara-preto (Cichlasoma orientale) - 

Telton Ramos (18/06/2019) 

 

Figura 251 - Tilápia (Oreochromis niloticus) - Telton 

Ramos (18/06/2019) 

 

  

Conclusão do Estudo do Meio Biótico 

 

No que se refere à botânica, a cobertura vegetal da área de estudo, caracteriza-se 

pela ocorrência de vegetação predominantemente secundária ou apresentando fisionomias 

predominantemente herbácea-arbustiva, de modo geral, com poucos elementos arbóreos. 

No contexto vegetacional, sugere-se uma recomposição florestal nas áreas abertas, 

utilizando a primeira camada de solo, resultante da supressão vegetal, como forma de 

mitigar os efeitos da perda de extensão em área de habitat. 

Considerando a fauna, de acordo com os dados primários levantados para a 

realização desse estudo, a diversidade de espécies variou entre os diferentes grupos 

taxonômicos, com uns grupos apresentando baixa diversidade e outros uma diversidade 

significativa comparada a outras localidades no mesmo bioma. Adicionalmente, das 



 

 

 418 

comunidades de espécies registradas nestas áreas, a maioria não apresenta muitas espécies 

registradas como endêmicas, com graus altos de status de ameaça de extinção, raras e/ou 

de alta importância científica. Somado a isso, os dados levantados através de pesquisa 

bibliográfica (dados secundários), apesar de escassos, para a maioria dos grupos de fauna, 

eles agregam informações corroborando que essas comunidades são compostas em sua 

maioria por espécies generalistas. 

Especificamente, a mastofauna e a herpetofauna apresentou uma baixa diversidade 

de certa forma esperada, como sendo resultado de um processo histórico e intenso de caça 

e perda de habitat, por exploração indevida dos recursos naturais. Por outro lado, avifauna e 

entomofauna obtiveram um número maior de registros em razão da capacidade de 

deslocamento. Em tese, estes seriam grupos menos susceptíveis do que os primeiros, 

embora a degradação de ambientes de forrageamento, abrigo, reprodução, entre outros, 

são fatores que podem atingir toda a biodiversidade, incluindo os corpos d’água presentes 

tanto nas áreas mais afetadas, quanto nas menos afetadas. 

Nesse sentido, ressaltamos a importância de monitoramento das possíveis mudanças 

nas comunidades de fauna para a manutenção da diversidade da região e para que essa fauna 

seja o menos impactada possível. 

As áreas do empreendimento e de entorno se tratam de uma Caatinga típica, explorada 

historicamente, principalmente por fatores antrópicos, apresentando uma biota faunística já 

bastante alterada.  

O panorama levantado nestes estudos não interfere na implantação do 

empreendimento no local, uma vez que a biota se apresenta de forma pouco diversa e 

perturbada. Portanto, utilizar uma área que já está prejudicada no cenário biótico se 

apresenta como uma alternativa bastante viável. Em suma, o local apresenta potencial 

adequado para implantação do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, com concomitante 

resgate e monitoramento de fauna em todas as fases do empreendimento, desde 

implantação, operação e desativação. 
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Propostas de Resgate e Monitoramento de Fauna 

 

Mastofauna 

 

Justificativa 

 

A destinação de resíduos sólidos no Brasil é um dos fatores que apresentam um alto 

potencial de degradação e impacto ambiental, isso considerando não apenas o fator 

ambiental fauna e flora, mas também questões envolvendo saúde pública de seres humanos. 

Dito disso, a implementação de aterros sanitários usando métodos e tecnologias mais 

recentes tem por objetivo minimizar tais impactos. No Brasil, sistemas integrados de 

destinação de resíduos sólidos, incluindo aterro sanitário como principal forma de destinação 

desses resíduos tem sido considerada uma das alternativas ambientalmente mais adequadas 

(BRASIL 2010). Contudo, é sabido que o efeito combinado da construção de aterros 

sanitários, desmatamento e mudanças climáticas podem causar perdas irreparáveis na 

biodiversidade. Neste contexto, o grau de ameaça e a importância ecológica dos mamíferos 

terrestres tornam evidente a necessidade de monitorar as possíveis mudanças nas 

comunidades e populações da fauna nos locais no entorno do empreendimento a fim de ser 

possível traçar diretrizes para mitigar possíveis impactos. 

 

Objetivos 

 

Propor diretrizes técnicas dentro do Programa de Monitoramento de Fauna, 

especificamente para a mastofauna terrestre, para acompanhar os eventuais impactos e 

registrar as mudanças que ocorrerão ao longo das fases de implantação, operação e 

desativação do empreendimento podem ocasionar aos mamíferos terrestres nas áreas do 

entorno onde será instalado o Aterro. 

 

Materiais e Métodos  

 

O monitoramento da mastofauna se propõe a avaliar impactos ambientais negativos, 

desequilíbrios populacionais e perda de diversidade na composição e estrutura das 
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comunidades durante as fases do empreendimento a fim de mitigar tais impactos. Serão 

determinados pontos amostrais abrangentes, são sugeridas seis unidades amostrais, sendo 

quatro pontos em um raio de 300 a 400 metros do perímetro das áreas diretamente afetadas 

(ADA) e dois pontos em um raio de 800 a 1000 metros de distância da área diretamente 

afetada, sendo, sempre que possível, distribuídas no mínimo com 600 m de distância da 

outra. As amostragens deverão ser compostas por busca ativa diurna e noturna, armadilhas 

de interceptação e queda, armadilhas de contenção viva (Sherman e Tomahawk), além dos 

registros ocasionais, incluindo espécimes atropelados. 

O resgate e monitoramento das espécies que compõem as comunidades de 

mamíferos terrestres deverá ser realizado ao longo das atividades de implantação e 

operação do empreendimento, a partir do início das atividades, com periodicidade semestral 

e contemplando as estações de seca e chuvosa. Cada expedição de amostragem deverá ter 

uma duração mínima de 7 dias. Para o resgate dessa fauna, durante a fase de supressão da 

vegetação quando da implantação do empreendimento, as equipes deverão ser destinadas 

às frentes de trabalho onde as máquinas irão realizar a supressão, de modo que se afugente 

ou resgate as espécies daquele determinado local. 

Para descrever a variação na composição da mastofauna na região do Projeto do Aterro 

Sanitário de São José do Bonfim será analisada a similaridade entre os pontos amostrais, 

além da comparação da riqueza e diversidade de espécies que compõem as comunidades 

registradas. 

 

Metas 

 

Como produtos do programa de resgate e monitoramento de fauna, aqui 

especificamente tratando da mastofauna terrestre, espera-se: 

 Diagnosticar a diversidade biológica e status de conservação das populações e 

comunidades de mamíferos terrestres que ocorrem nas áreas do entorno do 

empreendimento; 

 Detectar e avaliar a variação populacional das espécies registradas ao longo das 

campanhas e possível afugentamento de populações devido ao ruído e supressão de 

habitats; 
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 Portanto, avaliar a influência do Aterro Sanitário nessa fauna a partir da divergência 

e/ou similaridade faunística considerando indicadores qualitativos e quantitativos da 

diversidade de mamíferos terrestres a fim de propor diretrizes para a mitigação de 

tais influências, caso essas se configurem como impactos negativos. 

 

Herpetofauna 

 

Justificativa 

 

No Brasil o manuseio e eliminação de resíduos sólidos é um dos fatores de maior 

impacto ambiental que põe em risco a saúde pública. Levando em consideração os potenciais 

impactos ambientais resultantes da disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos e 

com o avanço das tecnologias, é imprescindível que dia após dia se procure por novas 

soluções. Diante disso, a implementação de aterros sanitários com metodologias cada vez 

mais tecnológicas, vieram para tentar minimizar os impactos causados e atualmente, é uma 

das alternativas ambientalmente mais adequadas (BRASIL 2010). Ainda assim, o efeito 

combinado da construção de aterros sanitários, desmatamento e mudanças climáticas 

podem causar perdas irreparáveis na biodiversidade.  

O local onde será implantado o aterro sanitário fica na zona rural do município, 

possuindo fisionomia predominantemente formada por áreas antrópicas, como pastagens 

associadas por remanescentes de vegetação nativa que funcionam como atrativos para a 

fauna atuando na situação de refúgio, viabilizando a circulação da fauna. As áreas 

diretamente afetadas pelo empreendimento no geral possuem cobertura vegetal baixa, com 

espécies de plantas herbáceas, arbustivas e arbóreas em alguns locais, possui algumas 

espécies de cactáceas bem espaçadas entre si. Apenas em um local, próximo à casa de apoio, 

existem corpos d’agua. Já na área de influência direta existem também espécies vegetais 

herbáceas, arbustivas e arbóreas, com maior predominância de espécies arbóreo-arbustivas 

sendo uma área de vegetação um pouco mais densa, possuindo ainda um grande açude que, 

devido à época de estiagem, estava em sua maior parte seco, possuindo apenas alguns 

pequenos pontos com água.  

Apesar do empreendimento estar localizado em uma área totalmente 

descaracterizada, este programa se justifica pela intenção de compreender o modo como os 
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impactos afetam a biota local e a criação de programas como esse, é um primeiro passo em 

direção à mitigação dos efeitos deletérios da ação humana. Diante do exposto, fica claro que 

o resgate e monitoramento da herpetofauna de áreas afetadas por aterros sanitários é 

essencial, pois só podemos preservar aquilo que conhecemos (HOULAHAN 2000). 

 

Objetivos 

 

O objetivo deste documento é propor diretrizes técnicas para desenvolvimento e 

acompanhamento da fase de implantação do aterro sanitário, cujo alvo seja identificar 

eventuais impactos ambientais à herpetofauna no perímetro e no entorno do perímetro das 

áreas onde serão instaladas as células de compactação de resíduos sólidos e demais estações 

de tratamento. Para isso, a amostragem de anfíbios e répteis deverão ser realizadas através 

das metodologias descritas a seguir a fim de que os resultados possam ser comparados 

futuramente para definir medidas mitigadoras ao longo de todas as fases do 

empreendimento.  

 

Métodos 

 

O monitoramento da herpetofauna visa avaliar a composição das comunidades 

durante a instalação e operação do empreendimento, para mitigar impactos ambientais 

negativos, desequilíbrios populacionais e perda de diversidade. Baseado nos resultados do 

diagnóstico local, é impossível definir a melhor área de monitoramento e áreas para controle 

e soltura, uma vez que o diagnóstico foi baseado apenas na época de estiagem e só foram 

encontradas espécies comuns e em baixa abundância. A partir disso, deverá ser determinada 

parcelas amostrais abrangentes, para que além de acompanhar os impactos realizados, se 

possa conhecer melhor a comunidade de anfíbios e répteis potenciais de ocorrência para a 

área. Para isso, deverá ser determinada seis unidades amostrais, sendo quatro pontos em 

um raio de 300 a 400 metros do perímetro das áreas diretamente afetadas (ADA) e dois 

pontos em um raio de 800 a 1000 metros de distância da área diretamente afetada, sendo, 

sempre que possível, distribuídas no mínimo com 600 m de distância da outra. As 

amostragens deverão ser compostas por busca ativa diurna e noturna e armadilhas de 

interceptação e queda, além da realização de registros ocasionais e atropelamento. 
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O resgate e monitoramento das comunidades de anfíbios e répteis deverá ser 

executado ao longo das atividades de implantação e operação do empreendimento, a partir 

do início das atividades. As campanhas de monitoramento deverão ocorrer semestralmente, 

compreendendo as estações de seca e chuvosa, para que se possa avaliar a sazonalidade 

sobre os grupos animais focado, principalmente para anfíbios, que possuem maior 

dependência de água do que répteis. A primeira campanha deverá iniciar preferencialmente 

na época chuvosa, antes que a fase e implantação se inicie (Monitoramento prévio), para que 

a fauna local possa ser melhor conhecida e avaliada, uma vez que o diagnóstico ambiental só 

foi realizada na época seca, quando os animais estão mais reclusos. Cada campanha deverá 

ter uma duração mínima de 10 dias para revisão de armadilhas e dois dias para cada ponto 

amostral, totalizando 12 dias. A estabilização da curva de entrada de espécies definirá o 

esforço amostral para cada período de campanha. Para o resgate de fauna, as equipes 

deverão ser destinadas às frentes de trabalho onde as máquinas irão suprimir a vegetação, 

de modo que se afugente ou resgate a fauna daquele local, evitando acidentes, durante toda 

a fase de implantação. 

Para todos os métodos, exceto animais mortos e/ou atropelados, os animais 

encontrados deverão ser devolvidos a natureza, não sendo necessário sua coleta. Apenas em 

caso de dúvida na identificação ou espécie de interesse científico, o espécime deverá ser 

coletado diante de licença. No caso de necessidade de material testemunho, alguns 

exemplares, cujo número máximo deverá ser estipulado pelo órgão ambiental competente, 

deverão ser mortos com Xilocaína 5 %, sendo posteriormente fixados em solução de 

formalina a 10 % e conservados em álcool a 70 %, sendo então depositados na coleção 

zoológica de destino. Cada espécime deverá conter um número de campo, data de coleta, 

nome do coletor e município de coleta junto das coordenadas, se possível. Os animais 

resgatados feridos deverão ser avaliados por um médico veterinário para buscar a melhor 

maneira de evitar o sofrimento do animal. 

Para o monitoramento de fauna deverá ser realizado: 

 Busca ativa 

 

A busca ativa diurna e noturna (HEYER et al. 1994) deverá ser realizada em trilhas e 

outros ambientes de fácil acesso para inspecionar possíveis microhábitats onde os animais 

possam ser encontrados, como troncos, pedras, folhiço, ocos de árvores. Também deverá 
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ser realizada busca ativa em ambientes alagados para a procura principalmente de anfíbios 

durante o período crepuscular e noturno. O esforço amostral deverá ser avaliado por meio 

da curva do coletor observada em cada campanha, porém, recomenda-se que a busca ativa 

diurna seja realizada pela manhã, até as 10 horas ou no período da tarde, entre 15 e 18 horas, 

pois é quando o sol estará mais fraco e os animais mais ativos fazendo termorregulação ou 

em forrageamento; enquanto que para a busca ativa noturna, recomenda-se que sejam 

realizadas a partir de 18 horas, para encontrar animais que começam suas atividades em 

período crepuscular. Os espécimes encontrados deverão ser fotografados, quando possível, 

para compor relatório fotográfico e não deverão ser coletados, exceto nos casos 

mencionados no início do tópico. 

 Armadilhas de interceptação e queda (Pitfall-traps) 

 

Concomitantemente à busca ativa diurna e noturna, deve-se utilizar o método de 

armadilha de interceptação e queda (pitfall traps) (FISHER & ROCHESTER 2012). Em cada 

ponto amostral deverá conter baldes de 60 litros enterrados com a abertura ao nível da 

superfície do solo, intercalados por cercas guia de lona com 80 cm de altura do solo e 10 cm 

enterrados no solo. Cada balde deverá conter uma pequena placa de isopor de maneira que 

cubra o fundo do balde, para que os animais que eventualmente caiam, possam se abrigar 

do sol, ou subirem no isopor em caso de água dentro do balde durante o período chuvoso. 

Anfíbios e répteis que estejam se locomovendo pela área tendem, ao se deparar com a lona, 

seguir por ela até cair dentro dos baldes. Essas armadilhas deverão permanecer abertas 

durante o período de amostragem, devendo ser vistoriado todos os dias nas primeiras horas 

da manhã. A contenção e captura dos indivíduos, quando observados, deverá ser realizada 

manualmente, com auxílio de luvas e/ou gancho herpetológico, e posteriormente soltos 

próximos às áreas onde forma encontrados.  

 Registros ocasionais 

 

Além dos dois métodos descritos acima, a coleta de dados também deverá ser 

complementada por encontros ocasionais que possam ser encontrados na área de entorno 

do empreendimento, que não através de métodos sistemáticos, como exemplo avistamento 

de espécimes durante a implementação das armadilhas, avistamento por terceiros ou 

armadilhas não específicas para anfíbios e répteis. 
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 Registro por atropelamento 

 

Com o início da implementação das obras do empreendimento, haverá um 

considerável aumento no número de veículos e máquinas no trajeto que leva até a área, 

sendo possível que muitos animais sejam atropelados acidentalmente ou não. Dessa forma, 

indivíduos que forem avistados durante o trajeto, deverão ser identificados, quando possível, 

registrados, fotografados e, caso seja de interesse, coletados a fim de destinação em 

coleções herpetológicas. 

 

Metas 

 

Como produtos do programa de resgate e monitoramento espera-se obter as 

seguintes informações: 

 Diversidade biológica e status das populações de anfíbios e répteis presentes nas 

áreas do empreendimento; 

 Verificação da variação populacional destas espécies ao longo das campanhas e 

possível afugentamento de populações e espécies devido ao ruído e supressão de 

habitats, buscando encontrar correlações do reflorestamento da área de entorno 

com a amenização dos impactos ambientais; 

 Esforço e eficiência amostral, análises da comunidade por campanha e entre 

campanhas, contemplando a sazonalidade da área, a partir de índices ecológicos 

como: composição de espécies; abundância relativa; índice de diversidade adequado 

aos dados coletados; índice de equitabilidade de Pielou (E), análise de similaridade e 

outras análises estatísticas que sejam pertinentes. 

 Relatório fotográfico com as espécies registradas. 

  

Avifauna 

 

Justificativa 

 

Empreendimento como aterros sanitários podem causar relevantes impactos 

ambientais e sociais na região em que ocorrem. Para além de impactos diretos nas 
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populações da fauna e flora local, esse tipo de equipamento pode aumentar o Risco Aviário 

quando há a presença de aeródromos no entorno, como o Aeroporto Regional de Patos, 

Paraíba. 

As aves são consideradas importantes indicadores biológico da qualidade do 

ambiente. Por serem facilmente amostradas, o estudo de avifauna é acessível e pode revelar 

o nível de preservação ou mesmo de perturbação ambiental de uma área, pela ausência, 

presença, ou mesmo por pequenas alterações nas populações de algumas espécies chave, 

altamente sensíveis a distúrbios humanos (ALLEGRINNI, 1997; DE LUCA, et al., 2009). 

O monitoramento frequente das comunidades de aves em empreendimentos que 

podem se configurar como locais atrativos de aves, durante as fases de instalação e 

operação, são essenciais para entender os principais impactos e riscos, tanto do 

empreendimento sobre a comunidade de aves local, quanto a possível interferência dessas 

nas atividades aéreas da região, subsidiando decisões para mitigar os danos causados a 

avifauna da região e minimizar o risco aviário. 

 

Objetivos 

 

O Programa de Monitoramento da Avifauna se faz necessário para registrar as 

mudanças ocorridas na comunidade de aves da região do empreendimento e seu entorno. 

 

Métodos 

 

Para o monitoramento da avifauna durante as fases de instalação e operação, devem 

ser executados métodos qualiquantitativos específicos ao grupo faunístico, a fim de 

caracterizar a comunidade de aves na sua riqueza, composição e dinâmicas populacionais. 

Para isso, os dois métodos complementares são sugeridos: i) Censo por Ponto Fixo e ii) 

Captura por Rede de Neblina. 

 

 Censo por Ponto Fixo:  

As amostragens por pontos fixos consistem na identificação das aves através do contato 

visual ou do seu reconhecimento a partir da vocalização, estando o observador parado em 

determinado local por um período específico (BIBBY, BURGESS & HILL, 1997).  
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Cada ponto fixo deve ser amostrado por dez minutos, seguindo o proposto por LYNCH (1995) 

e RALPH et al. (1995). Devido à pequena extensão da área e considerando a fitofisionomia 

dos pontos amostrais, propõe-se oito pontos fixos ao longo de cada área amostral (ADA e 

AID). Os pontos devem distar um mínimo de 200 metros entre si. Cada área deve ser 

amostrada por no mínimo um dia e em campanhas trimestrais. As amostragens devem 

iniciar ao nascer do sol, horário de maior atividade das aves. 

 

 Captura por Rede de Neblina:  

Rede de Neblina, como método de captura, é o mais eficiente e prático dentre os outros 

métodos disponíveis. Não é um método adequado para amostragem de comunidades de 

aves como único método, pois as taxas de captura são diretamente influenciadas pelos 

padrões de distribuição espacial e hábitos das espécies.  

Todavia, o método é bastante eficaz para a amostragem de espécies de difícil 

observação, principalmente as de sub-bosques florestais, com destaque para os 

Passeriformes. Outra grande vantagem das redes de neblina é a possibilidade de coleta de 

informações biológicas dos indivíduos capturados, como dados morfométricos e peso, 

impossíveis de serem adquiridos pelos outros métodos de amostragem. Por amostrar 

espécies de difícil visualização em campo, as redes de neblina corrigem erros de 

detectabilidade para outros métodos utilizados e padronizam as amostras em diferentes 

áreas (ROOS, 2010). 

Para a execução deste método, deve-se utilizar um total 10 redes com dimensões 

mínimas de 12 x 3 metros e malha de 30 mm, dispostas em linhas, em cada ponto amostral. 

Para uma maior eficiência nas capturas, deve-se instalá-las próximas a bordas de matas ou 

locais de provável deslocamento de aves e em locais com influência aluvial, sempre que 

possível. Cada ponto deve ser amostrado no mínimo por um dia em campanhas trimestrais. 

As redes devem ser abertas pela manhã ao nascer do sol com 4 horas de duração e no período 

vespertino, iniciando-se às 15h30 até às 17h30, totalizando 6 horas por dia.  

Os indivíduos capturados devem ser identificados quanto a espécie, sexo e idade, 

devidamente marcados com anilhas fornecidas pelo CEMAVE e submetidos a coleta de 

dados morfométricos (tamanho e diâmetro do tarso, comprimento total, peso, tamanho da 

asa, tamanho da cauda, presença de placa de incubação, presença de mudas na plumagem) 

sendo liberados ao ambiente em seguida.  
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Para o cálculo de esforço amostral, utiliza-se a fórmula E = Área x H x N, onde E é o esforço 

amostral, A é a área de superfície de cada rede, H é o tempo de exposição e N é o número de 

redes utilizadas. 

Análise de dados e Indicadores: Para avaliação dos dados obtidos em campo e análise 

estatística, deve-se utilizar os seguintes indicadores, índices e estimadores de Riqueza, 

Diversidade, Similaridade e Equitabilidade:  

 

 Riqueza de espécies (S) 

 Espécies Ameaçadas (MMA, 2014; IUCN 2020) 

 Altura de voo 

 Abundância por espécie 

 Guildas tróficas 

 Sensitividade (STOTZ, 1996) 

 Preferência de Hábitat 

 Índice de diversidade Shannon (H’) 

 Índice de diversidade Alfa de Fisher (α) 

 Estimadores de riqueza Chao1, Chao2 e Jackknife 1 

 Índices de similaridade de Jaccard e Bray-Curtis 

 Índice de equabilidade de Pielou (J’).  

Deve-se comparar os índices de Diversidade e Equabilidade ao longo das campanhas. As 

áreas devem ser comparadas utilizando-se os índices de similaridade acima descritos. Para a 

análise do esforço amostral, deve ser construída uma curva do coletor por campanha e ao 

longo das campanhas, e comparadas aos estimadores de Riqueza descritos. 

 

Metas 

 Identificar e caracterizar as variáveis ambientais associadas à dinâmica da 

comunidade de aves. 

 Identificar, caracterizar e mitigar possíveis impactos oriundos do empreendimento 

sobre a comunidade de aves. 

 Obter subsídios necessários para o controle do Risco Aviário. 
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Ictiofauna 

 

Justificativa 

 

Construções de obras como barragens, aterros sanitários, entres outros são 

caracterizadas por ocasionar uma série de impactos ao meio ambiente durante a construção 

e ao longo de sua operação (DIAS, 1999). Portanto em qualquer caso, implantação de aterros 

sanitários provoca impactos ambientais, que podem ser mitigados. Para tentar reduzir os 

impactos são sugeridos Programas Ambientais que ao serem executados possibilitarão 

prevenção, atenuação e correções dos impactos, portanto, estes programas são importantes 

para monitorar e acompanhar as mudanças que ocorrerão no meio ambiente. Para o Projeto 

do Aterro Sanitário de São José do Bonfim, sugere-se que seja desenvolvido um Programa 

Ambiental que contemple um estudo mais profundo da diversidade de peixes da bacia do rio 

Piranhas para diagnosticar e tentar minimizar os prováveis impactos causados nas 

comunidades de peixes pela construção desse empreendimento. 

 

Objetivos 

 

O Programa de Monitoramento da Ictiofauna se faz necessário para registrar as 

mudanças ocorridas nos ambientes aquáticos e na comunidade de peixes. 

 

Métodos  

 

As coletas deverão ser realizadas antes, durante e após a implantação do 

empreendimento em quatro pontos de amostragem: sendo dois na ADA e dois na AIA. 

Deverão ser feitas quatro amostragens anuais (coletas trimestrais), antes, durante e depois 

da construção do empreendimento utilizando-se arrastos manuais (rede de arrasto de 4 m 

com malha de 5 mm), tarrafa (malha de 15 mm), redes de espera 10 m de comprimento com 

malha de 30 mm e puçás (malhas de 5 mm). A coleta deverá ser padronizada: dois arrastos, 

quatro lances de tarrafa, 10 lances de puçás e 14 horas com a rede de espera armada durante 

ao anoitecer e retirada pela manhã (captura de espécies de hábitos noturnos). O material 

amostrado deverá ser identificado, contado e devolvido para água. Quando não possível 
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deverá ser coletado e fixado em formol 10 %. Em momento algum deverão ser devolvidos 

peixes mortos aos corpos d’água. 

Em cada ponto de amostragem também deverão ser coletados dados ambientais 

como profundidade máxima e média, largura média (coletados com trena ou GPS), 

transparência (Disco de Sechi), vegetação (aquática e marginal), substrato, microhabitats e 

correnteza.  

Para descrever a variação na composição da ictiofauna na região do Projeto do Aterro 

Sanitário de São José do Bonfim deverá ser verificada a similaridade entre os pontos 

amostrados, e depois deverá ser comparada a riqueza e diversidade de espécies entre os 

grupos formados a partir da análise de similaridade.   

 

Metas 

 

Objetivando avaliar a influência do Aterro Sanitário sobre a composição 

ictiofaunística da bacia, destacando as espécies mais afetadas e/ou beneficiadas, dois pontos 

de amostragem deverão ser estabelecidos próximo a área do empreendimento como base 

para a comparação da ictiofauna registrada nestes pontos com aqueles dos outros dois, em 

uma área não afetada pelo aterro. Segundo Antonio et al. (2007), quando são construídos os 

barramentos no curso principal dos rios, algumas espécies migratórias procuram uma rota 

alternativa para subir as cabeceiras e se reproduzir. Portanto, o nível de divergência ou 

similaridade ictiofaunística, entre os pontos da ADA e da AIA entre os pontos, poderá 

registrar a influência do aterro na comunidade de peixes da região. 

 

3.3. MEIO ANTRÓPICO (SOCIOAMBIENTAL) 

 

3.3.1. 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 
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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 São José do Bonfim, no âmbito do empreendimento em sua AID. 

 Salienta-se que está em andamento processo junto ao IPHAN, sob protocolo nº 

01408.000212/2020-29, para a análise dos estudos e avaliação do patrimônio arqueológico, 

histórico e cultural existente, tendo até este momento sido aprovados o PAIPA e liberado a 

portaria para estudos arqueológicos na área. 

 

3.3.2. ANÁLISE DA FCA E DO PAIPA 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. 
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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 sendo aprovado pelo IPHAN PB em 10.12.2020. Também foi liberada a Portaria 

77 de 2020 que autoriza os estudos de campo na área do empreendimento. 

 

Está diponível no site do IPHAN PB a declaração de anuência do IPHAN – PB sobre o 

referido processo, conforme solicitação da SUDEMA. 

 

3.3.3. 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 de Resíduos de 

São José do Bonfim – Aterro Sanitário de São José do Bonfim, 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 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.  
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3.3.3.1. A base histórica e econômica da cidade de São José do Bonfim 

 
 Conforme Lucena (2004), o município de São José do Bonfim teve sua origem na 

Fazenda do Senhor José Ferreira de Azevedo, onde, próximo a uma lagoa, nasceu um pé de 

jerimum que se espalhou por grande faixa de terra. Os vaqueiros que se encontravam 

campeando gado, quando faziam seus tratos, geralmente marcavam a "Lagoa do Jerimum", 

como o ponto de encontro. O local também servia de descanso para os tropeiros que 

transportavam mercadorias, no sentido Sertão-Brejo e vice-versa. Daí o primitivo nome do 

povoado que ali se formou mais tarde com a denominação de "Jerimum". 

José Ferreira de Azevedo e o vizinho, Salustiano Alves da Silva, doaram 60 braças em 

quadro de suas terras para o patrimônio de São José, objetivando que ali fosse erguida uma 

capela em sua homenagem, o que só veio há ocorrer muitos anos depois. A referida igrejinha 

foi demolida em 1935, dando lugar a outra que hoje é sua Matriz, porém em um ponto 

diferente, já que o terreno ocupado inicialmente estava localizado no meio da principal 

artéria, passando a justificar a necessidade de deslocamento da estrutura para uma das 

laterais, objetivando desobstruir a rodovia que cortava o lugarejo. 

Além dos primeiros proprietários da terra, logo chegaram ao local e construíram suas 

casas, Antônio Maia, José Ramalho, Angelino Caboclo, Zacarias Mamede, Firmino Perônico, 

Joca Perônico e Manoel Antônio. Um senhor de nome Alexandre também foi um dos 

pioneiros e o primeiro comerciante da localidade. Com o aumento da povoação, o lugar veio 

a ser transformado em Distrito. 

Com o desenvolvimento do lugar, era natural que os seus líderes pensassem na 

emancipação do povoado. O então deputado José Afonso Gayoso, foi o principal articulador 

do movimento, que culminou com a independência política, em 31 de março de 1964, através 

da Lei 3.166, tendo como colaboradores diretos João Dino de Souto, Manoel Antônio e 

Alexandrino Rodrigues. Naquela data o Distrito de Jerimum era elevado à condição de 

município, com a denominação de São José do Bonfim, em homenagem ao seu padroeiro, 

além de uma referência à família capitaneada por Aninha Bonfim, uma das primeiras 

posseiras das terras compreendidas entre a Serra do Teixeira e o município de Patos. 

 

3.3.3.2. DINÂMICA POPULACIONAL 
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 De acordo com o IBGE (2019), o município de São José do Bonfim possui uma 

população estimada de 3.557 habitantes. No ano de 2010, a população total era de 3.233 

habitantes, sendo 1.361 na zona urbana e 1.872 na zona rural, ou o equivalente a 42,1 % de 

população urbana e 57,9 % de população rural. Esses números demostram que houve um 

crescimento populacional estimado de 9,39 % da população de São José do Bonfim nos 

últimos 09 (nove) anos, ou seja, cerca de 1 % ao ano. 

O município possui uma área total de 134,724 km² (IBGE, 2017) e uma densidade 

demográfica de 24 habitantes/km², segundo o IBGE (2010). 

  

3.3.3.3. Zoneamento municipal, Uso e ocupação do solo 

 

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 município de São José do Bonfim não dispõe de Plano Diretor 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.  

 

Zoneamento, Utilização das Terras e Uso do Solo Urbano  

 

 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 São José do bonfim 

não possui o zoneamento urbano e rural, ou seja, o macrozoneamento do seu território. 
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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 São José do Bonfim  destina uma área de aproximadamente 823,903 hectares 

para sua lavoura de subsistência. A Figura 252 mostra as comunidades rurais do município 

de São José do Bonfim. 

 

Figura 252 - Mapa de espaço das comunidades  de São José do Bonfim 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 A única comunidade do entorno da área do empreendimento é o Assentamento 

Tubarão. 

 

Utilização e Ocupação das Terras 

 

 Esta mesorregião é conhecida por seu fornecimento alimentício (fruticultura) para o 

resto do Estado, estando exposto a grandes áreas de terras adaptadas para pastagens ou 
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reflorestamento. Na região e entorno observa-se também o uso da bovinocultura nas terras 

de pastagens e algumas culturas protetoras de solo, percebe-se também que o principal uso 

do solo no município é a pastagem ou reflorestamento.A Figura 253 de uso e ocupação de 

terras (solo) mostra que a área do empreendimento. 

 

Figura 253 - Capacidade de uso das terras do município de São José do Bonfim – PB. 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

O Mapa acima mostra que a área do empreendimento é localizada em área da Classe 

VII em terras adaptadas para uso de pastagens ou reflorestamentos. 

 

 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 Sào José do Bonfim. 

Estas áreas estão demonstradas na Figura 254. 
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Figura 254 - Áreas de influência direta e indireta 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

Figura 255 - Mapa de uso e ocupação do solo 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 
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3.3.3.4. Zona Urbana 

 

Situação da Cidade 

 

 O município de São José do Bonfim está localizado na Microrregião de Patos na 

Mesorregião do Sertão Paraibano do Estado da Paraíba. 

Sua área é de 134,724 km², segundo o IBGE (2018), o que equivale a 0,2385 % do 

território do estado da Paraíba. A sede do município tem uma altitude aproximada de 281 

metros. O acesso é feito, a partir de João Pessoa, pelas rodovias BR-230/PB-110. 

Situa-se a 328 quilômetros da capital João Pessoa, a 191 quilômetros de Campina 

Grande, maior cidade do interior paraibano; a 358 quilômetros de Natal, a capital do Rio 

Grande do Norte; e a menos de 391 quilômetros do Recife, a capital de Pernambuco 

 

Figura 256 - Mapa geral do município 

 

Fonte: Mapdata, 2020 
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3.3.3.5. Aspectos relacionados a saúde, educação e Sociais e Culturais 

 

Saúde 

 

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 São José do Bonfim conta com duas (02) equipes de saúde da família 

que, segundo o Ministério da Saúde (Ago/2020), 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 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.  

 

 Equipes de Saúde da Família 

 

 O município de São José do Bonfim conta com duas (02) equipes de saúde da família 

que, segundo o Ministério da Saúde (Ago/2020), 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 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-
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dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde 

Bucal. 

 

 Farmácia popular 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (DATASUS), não existe registro de Farmácias 

Populares à disposição dos moradores do município. 

 

 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 São José do Bonfim possui um (01) Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família tipo I. 
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 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. 

O município possui duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), uma localizada em São 

José do Bonfim e outra no distrito de São Bento, segundo o sistema de informação da saúde 

do estado da Paraíba. 

 

Atenção especializada (nível intermediário) 

 

 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)  

 

 O município de São José do Bonfim conta desde 2013 com o SAMU - Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência atendendo com uma (01) ambulância básica e uma (01) 

ambulância avançada. 

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. 

 

Hospitais especializados 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, o município de São José do Bonfim não dispõe 

de hospitais especializados. Os casos médicos que necessitem de um tratamento específico 

se faz necessário deslocamento para as unidades da cidade de Patos – PB. 
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3.3.3.6. Hospitais gerais 

 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), programa 

subordinado à Secretária de Atenção à Saúde, a cidade de São José do Bonfim possui um 

único hospital geral de gestão municipal denominado de Amigo do Peito de São José do 

Bonfim. 

3.3.3.7. 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. 

 

3.3.3.8. 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. 

  

Mortalidade infantil 

 

 De acordo com o IBGE, durante os anos de 2006 a 2017, os três maiores índices de 

mortalidade infantil em nascidos vivos foram nos anos de 2006, 2008 e 2009, constando um 

quantitativo de 64, 63 e 60 mortes, respectivamente, conforme aponta a figura a seguir. 

 . 
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Figura 257 - Taxa de mortalidade em nascidos vivos do município de São José do Bonfim – PB. 

 

Fonte: IBGE, 2019 

 

 

Educação 

 

Ensino fundamental e médio 

 

 Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), a expectativa de anos 

de estudo em São José do Bonfim é de 9,34 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 São José do Bonfim, em 2010, verificou-se que, em 2010, 14,8 % das crianças 

de 7 a 14 anos não estavam cursando o ensino fundamental. Conforme o Portal ODM (2013), 

o maior desafio ainda está na conclusão. A taxa de conclusão entre jovens de 15 a 17 anos, 

em São José do Bonfim é de 46,7 %.  

O percentual de alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos no 

município de São José do Bonfim, em 2010, era de 95,0 %. (ODM, 2015). 

De acordo com o IBGE, o número de matrículas em escolas de ensino fundamental no 

ano de 2018, no município de São José do Bonfim, foi de 528 matrículas e no ensino médio o 
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número de matrículas foi de 137. O município possui na rede de ensino fundamental nove 

(09) escolas de um total de 17 escolas e 30 docentes. Quanto às escolas de nível médio existe 

apenas uma (01) escola e ao todo são 10 professores. O Quadro 1, abaixo mostra a divisão 

das escolas e docentes do município. 

 

Quadro 1 - Quantidade de escolas e docentes no nível médio em São José do Bonfim, no ano de 2018. 

 

ENSINO QUANTIDADE DOCENTES 

Infantil 8 escolas 5 professores 

Fundamental 8 escolas 30 professores 

Médio 1 escola 10 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. 

  

3.3.3.9. Ensino superior 

 

O munícipio de São José do Bonfim não dispõe de instituições de ensino superior. A 

população usuária de ensino superior se utiliza da rede de ensino superior de Patos – PB, 

município vizinho. 

 Infraestrutura de saneamento 

 

 Abastecimento de Água 

 

 As informações sobre a infraestrutura dos serviços de saneamento no município de 

São José do Bonfim são relativas ao ano de 2018 e foram obtidas através do Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento (SNIS).  
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De acordo com o SNIS (2018), o município de São José do Bonfim possui, em 60,61 % 

da população atendida com abastecimento de água. Os dados mostram que 2.175 habitantes 

dos 3.588 cadastrados no SNIS são efetivamente atendidos com os serviços de 

abastecimento de água.  

São ao todo 656 ligações ativas de água à rede pública em São José do Bonfim, 

segundo o SNIS. O sistema considera ligações providas ou não de hidrômetro. Ainda de 

acordo com o SNIS (2018), a rede de água do município de São José do Bonfim possui 40,87 

km de extensão. 

  

 Esgotamento Sanitário 

 

 Neste município, em 2010, 43,7 % dos moradores tinham acesso à rede de água geral 

com canalização em pelo menos um cômodo e 73,0 % possuíam formas de esgotamento 

sanitário considerado adequado. No Estado, em 2010, o percentual de moradores urbanos 

com acesso à rede geral de abastecimento, com canalização em pelo menos um cômodo, era 

de 92,2 %. Com acesso à rede de esgoto adequada (rede geral ou fossa séptica) eram 61,4 %. 

 

3.3.3.10. Principais eventos em São José do Bonfim 

 

O principal evento que acontece na cidade é o carnaval promovido pela prefeitura 

municipal. Denominado de Bonfim Folia neste ano (2020) o evento esteve em sua 24ª edição. 
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Figura 258 – Bonfim Folia. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim, 2016. 

 

 

3.3.3.11. 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 
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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; 

 

 Analisando-se a série histórica, percebe-se que o município de São José do Bonfim 

passou por uma evolução do seu desenvolvimento humano. Em 1991 o IDHM de São José do 

Bonfim era 0,262, ao passo que em 2000 esse índice foi de 0,401 (PNUD, 2010) e em 2010 

este índice foi de 0,578, o que significa que o IDHM do município não mudou de faixa ao longo 

das duas últimas décadas, segundo as faixas de desenvolvimento estabelecidas pelo PNUD. 

 

Figura 259 - Faixas de desenvolvimento humano. 

 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

 O município de São José do Bonfim ocupava em 2010, segundo o ranking do PNUD, 

atualmente a 126ª (centésima, vigésima, sexta) posição do IDHM do estado. Em escala 

nacional o município ocupava em 2010 a 4.670 ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros 

à época. A Figura 260 mostra a evolução de 120,61 % do IDHM de São José do Bonfim no 

período de 1991 a 2010. 

 



 

 

 448 

Figura 260 - Evolução do IDHM de São José do Bonfim – PB. 

 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

 O IDHM passou de 0,401 em 2000 para 0,578 em 2010 uma taxa de crescimento de 

44,14 %. 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 29,55 % entre 2000 e 2010. 

Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,134), seguida por Longevidade e por Renda. 

 Analisando o período entre 1991 e 2010 o IDHM do município passou de 0,262, em 

1991, para 0,401, em 2010, enquanto o IDHM do estado da Paraíba passou de 0,493 para 

0,727.  Isso implica em uma taxa de crescimento de 53,05 % para o município e 47 % para a 

Paraíba e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 18,83 % para o 

município e 53,85 % para o estado. 

 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 São José do 

Bonfim cresceu 250,47 % nas últimas duas décadas, passando de R$ 69,66, em 1991, para R$ 

129,37, em 2000, e para R$ 244,14, em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 85,72 

%, entre 1991 e 2000, e 88,71 %, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, 

com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 

63,83 %, em 1991, para 30,21 %, em 2000, e para 20,45 %, em 2010. A evolução da 
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desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que 

passou de 0,45, em 1991, para 0,44, em 2000, e para 0,48, 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. 

 Em 1991, a expectativa de vida do bonfinense era de 52,4 anos, em duas décadas a 

expectativa de vida passou para 67,8 anos, segundo o PNUD (2013). 

A redução na mortalidade infantil é um dos oito 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 60,9 por mil nascidos vivos, em 2000, para 34,7 por mil nascidos vivos, 

em 2010. Em 1991, a taxa era de 108,9. (PNUD, 2013). 

Em relação ao índice de desenvolvimento de educação, no município, a proporção de 

crianças de 5 a 6 anos na escola é de 26,42 %, em 2010. No mesmo ano, a proporção de 

crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 190,34 %; A 

proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 260,19 %; E a 

proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 93,79 %. Entre 1991 e 

2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 145,77 pontos percentuais, 

222,58 pontos percentuais, 51,93 pontos percentuais e 0 pontos percentuais. A Figura 261 

mostra a evolução do fluxo escolar por faixa etária em São José do Bonfim. 
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Figura 261 - Evolução do fluxo escolar por faixa etária no município de São José do Bonfim – PB. 

 

 

Fonte: Atlas Brasil, 2013. 

 

Ainda segundo o Portal ODM (2013), em 2010, 61,69 % dos alunos entre 6 e 14 anos 

de São José do Bonfim estavam cursando o ensino fundamental regular na série correta para 

a idade. Em 2000 eram 34,20 % e, em 1991, 8,07 %. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 30,29 % 

estavam cursando o ensino médio regular sem atraso. Em 2000 eram 5,10 % e, em 1991, 0,00 

%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 0,63 % estavam cursando o ensino superior em 2010, 0,00 

% em 2000 e 0,00 % em 1991. 

 

3.4. 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.  



 

 

 451 

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 IBGE (2017), o valor do PIB do município de São José do Bonfim, no ano de 

2017 foi de R$ 27.324,66, fazendo com que o município ocupe a 203° posição no estado. O 

PIB per capita, em 2017, era de R$ 7.662,55 e o município ocupava o 198° lugar no ranking do 

estado. No ano de 2016, o valor do PIB per capita foi de R$ 6.884,37, indicando um aumento 

de 89,8 % em relação ao ano anterior. 

 

Estudo de pequisas nas comunidades – socioeconômico  

 

 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 áreas inventariadas foram: Zona urbana do município de São José do Bonfim, Zona 

rural do Sítio Tubarão I e do Assentamento Tubarão.  

  Os relatórios a seguir são apresentados por comunidades estudadas e no final 

se apresenta as principais carências e deficiências apontadas pelos entrevistados das 

comunidades. 

 

Zona urbana de São José do Bonfim 

 

4. Apresentação 

 

 Trata-se da apresentação dos dados obtidos junto a representantes de 27 famílias da 

zona urbana de São José do Bonfim, no dia 03 de novembro de 2020. Atendendo a convite 

da administração do município as pessoas que atenderam ao chamamento reuniram-se na 

Câmara Municipal do município, onde foi feita explanação prévia sobre o tema Resíduos 

Sólidos e o Projeto do ASSJB. Os questionários respondidos representam 7,3 % do número 
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de  famílias residentes na zona urbana.  Os dados obtidos estão listados abaixo em quadros 

e tabelas, com as respectivas análises, compreendendo os seguintes itens: 

 Quadro 3 e Gráficos 38 e 39 - Importância da coleta e destinação dos resíduos sólidos 

em local adequado e se essa ação é importante para a saúde da população; 

 Quadro 4 e Gráficos 40, 41 e 42 - Conhecimento sobre Resíduos Sólidos e sobre o 

Projeto do ASSJB;  

 Quadro 5 e Gráficos 43 e 44 - Benefícios e Malefícios decorrentes do Projeto ASSJB; 

 Quadro 6 e Gráficos 45, 46, 47, 48 e 49 – Dados Pessoais: Sexo, Naturalidade, 

estado civil, idade e Grau de instrução;  

 Quadro 7 e Gráficos 50, 51 e 52 - Composição familiar, número de filhos e filhos na 

escola; 

 Quadro 8 e Gráficos 53, 54 e 55 - Situação Econômica: Ocupação, renda familiar e 

inclusão em programas sociais; 

 Quadro 9 e Gráficos 56, 57, 58, 59 e 60 – Condições de Moradia: titularidade do 

imóvel, forma de aquisição, e tempo de propriedade, material construtivo e número 

de cômodos da casa; 

 Quadro 10 e Gráfico 62 – Meio de transporte utilizado pelos entrevistados 

 Quadro 11 e 12 e Gráficos 62, 63, 64, 65 e 66 – Saneamento Ambiental: 

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos; 

  Quadro 13 e Gráficos 67 e 68 – Formas de organização, sociabilidade e capacitação 

profissional 

 

Quadro 2 - Importância da coleta e destinação dos resíduos sólidos em local adequado e se essa ação é 

importante para a saúde da população 

Variáveis 

Importância da coleta e 

colocação dos RS em local 

adequado 

Importante 

para a saúde 

Total 
Sim Não Sim Não 

27 00 27 00 

(%) 100 100 100 00 
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 Todos os entrevistados (100 %) concordam que são importantes a coleta e a 

colocação dos resíduos sólidos (RS), gerados pela população, em local adequado. Também 

reconhecem a importância dessa ação para a saúde da população (100 %). Observa-se que 

todos percebem a relação entre condições sanitárias/ambientais adequadas e saúde 

melhorada. Os resultados estão refletidos nos Gráficos 38 e 39: 

 

Gráfico 38 – Importância da coleta e colocação dos RS em locais adequadas pelo município 

 

 

Gráfico 39 - Considera importante coleta e disposição final adequadas dos resíduos sólidos para a saúde da 

população 

 

SIM NÃO

SIM NÃO
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Observação I - Ressalte-se que, além dos 27 moradores que compõe a amostra, mais 03 

pessoas responderam o questionário e, também, optaram pela resposta SIM. Contudo, suas 

opiniões não foram inseridas nos números apurados por não residirem no município. Mas, 

suas opiniões referidas às questões do Quadro 18 estão registradas nesta observação, porque 

as declarantes são servidoras públicas da Secretaria de Educação de São José do Bonfim e 

trabalham no município. 

 

Quadro 3 - Conhecimento sobre Resíduos Sólidos e Projeto ASSJB 

 

Variáveis 

 

Total 

Lixão(*) Aterro Sanitário Coleta Seletiva Projeto ASSJB 

Sim Não Sim Não Sim NI Sim Não 

25 01 26 01 25 00 22 05 

Total 27 27 27 27 

(%) 92 % 04 % 96  % 04 % 92 % 08 % 82 % 18 % 

(*) 01 não informou (NI) = 4%       /          02 não informaram (NI)  

 

 

Quadro 4 – Local do Aterro informado pelo entrevistado 

Zona Rural Sítio Antunica Sítio Marés 

Sabe do projeto 

mas não 

informou local 

Não 

sabe 
NR 

02 04 02 02 16 01 

7 % 15 % 7 % 7 % 61 % 3 % 

10 17 

36 % 64 % 

Total: 27/100 % 

 

Acerca de informações gerais, anteriores à entrevista, sobre temas de Resíduos 

Sólidos, 92 % afirmaram saber o que é um lixão; 96 % afirmaram sim para aterro sanitário; e 

92 % marcaram positivo para coleta seletiva. Quanto ao conhecimento prévio sobre o 
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Projeto do ASBJB, 82 % afirmaram que já tinham informações sobre o empreendimento. Os 

números demonstram um expressivo grau de conhecimento tanto para os temas de 

Resíduos Sólidos quanto para o projeto proposto para ser implantado no município. O meio 

de comunicação mais declarado foi a fonte oficial, ou seja, 17 pessoas indicaram a Prefeitura 

Municipal de São José do Bonfim, o que corresponde a 77 % dos 22 que responderam ter 

informações sobre o projeto. Ainda, 01 entrevistado afirmou ter tido conhecimento através 

de três fontes da imprensa, quais sejam: Jornal, Rádio e TV. Apenas 01 pessoa afirmou ter 

acessado a notícia pela mídia impressa ( Jornal). Quanto ao local do empreendimento, 16 

entrevistados (60 %) afirmaram não ter conhecimento e 10 pessoas (36 %) afirmaram que 

sim. Apenas 01 informante (4 %) não respondeu a esse quesito. Dos que disseram ter 

conhecimento sobre o projeto, 04 declarantes (15 %) identificaram o local como Sítio 

Antunica; 02 outros (7 %) nominaram como Sítio Marés; já 02 (7 %) apenas disseram tratar-

se de zona rural e outros 02 (7 %) não indicaram nenhuma localidade. Os dados demonstram 

que a maioria demonstra saber da existência do projeto. Contudo, existe desconhecimento 

sobre o local exato, tanto por não saber o nome do sítio ou pelo fato de haver sido informado 

mais de uma opção. Esse fato expressa que existe demanda quanto ao esclarecimento da 

exata localização e sua distância em relação ao perímetro urbano do município. Sobre os 

dados deste quesito, vide os gráficos 40, 41 e 42: 

 

Gráfico 40 – Já teve informação sobre o Projeto do ASSJB 

 

 

SIM

NÃO
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Gráfico 41 – Conhece o local destinado ao aterro 

 

 

Gráfico 42 – Conhecimentos Básicos de Resíduos Sólidos 

 

 

Observação II - Ressalte-se que, além dos 27 moradores que compõe a amostra, mais 03 

pessoas responderam o questionário e, também, optaram pela resposta SIM quanto a ao 

projeto do aterro, NÃO para o local onde será implantado e SIM para conhecimentos sobre 

Resíduos Sólidos. Contudo, suas opiniões não foram inseridas nos números apurados  por não 

NÃO NR ANTUNICA MARÉS Z RURAL NI

LIXÃO AS CS
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residirem no município. Mas, suas opiniões referidas às questões do Quadro 5 estão 

registradas nesta observação, porque as declarantes são servidoras públicas da Secretaria de 

Educação de São José do Bonfim e trabalham no município. 

 

Quadro 5- Benefícios e Malefícios que o Projeto do ASSJB pode gerar 

 

Variáveis 

 

 

Benefícios Malefícios 

Emprego e 

desenvolvimento 

à região 

Redução 

do 

impacto 

do lixo na 

cidade 

Valorização 

da área 
NR Não NR 

17 13 02 04 26 01 

Total xxx 04 27 

(%) 63 % 49 % 7 % 14 % 96 % 04 % 

NR = Não Respondeu  

 

Perguntados sobre o que o aterro sanitário poderia trazer de bom, os entrevistados 

indicaram Emprego e Desenvolvimento para a região (64 %), Redução do impacto do lixo na 

cidade (50 %) e Valorização da área (10 %). Os dados demonstram que houve mais de uma 

variável eleita por diversos moradores. Apenas 14 % dos informantes não indicaram 

nenhuma alternativa. Por outro lado, 96 % responderam que não vislumbram nenhum 

malefício e apenas 04 % não respondeu à questão. Vide gráficos 43 e 44. 
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Gráfico 43 – Benefícios do Projeto 

 

 

 

Gráfico 44 –  Malefícios do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

EMP DES RED LIXO VAL AREA NR

NENHUM NR
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Quadro 6 – Dados Pessoais das Pessoas Entrevistadas 

Variáveis 

Sexo 
Estado 

Civil 
Naturalidade 

Idade 

(em anos) 

Grau de 

Instrução 

F 19 71 % 

SOL 

 

 

08 

30 % 

 

S.José 

do 

Bonfim 

07 

26 % 

21 a 

30 

03 

11 % 
EFC 

04 

15 % 

31 a 

40 

06 

22 % 
E M I 

01 

4 % 

CAS 
12 

44 % 
Patos 

08 

30 % 

41 a 

50 

10 

37 % 
E M C 

04 

15 % 

M 
06 

22 % 
UE 

05 

18 % 

51 a 

60 

05 

18 % 
E S 

17 

62 % 

Outras 

cidades 

04 

14 % 

71 a 

80 

01 

4 % 
NR 

01 

4 % 

NR 
02 

7 % 

VIU 
01 

4 % 
NR 

08 

30 % 

 

NR 

02 

8 % 
 

SEP 
01 

4 % 
   

Total 27/ 100 % 27/100 % 27/  100 % 27/ 100 % 27/ 100 % 

NR = não respondeu 

 

 

Um total de 71 % das pessoas entrevistadas são do sexo Feminino e apenas 29 % do 

sexo Masculino. No item Naturalidade, 26 % nasceram em São José do Bonfim e 30 % são de 

Patos. Os demais informantes, 14 %, são naturais de outros municípios paraibanos (Emas 

(01), Mãe D’água (01) São Bento (01) e Teixeira (01)). Um percentual de 30 % não respondeu 

à questão. Quanto ao Estado Civil, 30 % enquadram-se na variável Solteiro; 44 % são 

Casados; 18 % vivem em União Estável; 4 % são Viúvos e, também, 4 % declararam que são 

Separados.  

As faixas etárias predominantes são as que compreendem os intervalos de 41 a 50 

anos (37 %) e 31 a 40, com 22 %; a de 51 a 50, responde por 18 % e 21 a 30 anos por 11 %; 

apenas 4 % estão na fixa de 71 a 80 e 8 % não responderam ao quesito Idade. No que se refere 
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ao Grau de Instrução a predominância é o Ensino Médio Superior (ES) com 62 %, depois vem 

Ensino Médio Completo (EMC) com 18 %, seguido de perto pelo Ensino Superior (ES) com 17 

% e Ensino Fundamental Completo (EFC) com 15 %. Outrossim, apenas 4 % indicaram Ensino 

Médio Incompleto (EMI) e 4 % não indicaram nenhuma alternativa. Os dados encontrados 

estão espelhados nos Gráficos 45, 46, 47, 48 e 49: 

 

Gráfico 45 – Sexo 

 

Gráfico 46 – Estado Civil 

 

FEM MAS NR

CAS SOL U ES VIU SEP
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Gráfico 47 – Naturalidade 

 

 

 

Gráfico 48 - Idade 

 

 

 

SJB PATOS OC NR

21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 71 a 80 NR
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Gráfico 49 – Grau de Instrução 

 

 

Quadro 7 - Composição familiar, número de filhos e filhos na escola 

Núcleo Familiar 
Número de 

Filhos 

GEN 

CONJ 

e FIL 

 

GEN 

 

CONJ 

SEM 

FIL 

GEN 

e FIL 

CON 

e 

FIL 

GEN 

e 

OUT 

 

FIL 
OUT 

e FIL 

01

F 
09 50 % 

02 

F 
05 28 % 

01 04 02 04 09 01 03 01 

03 

F 
02 12 % 

04 

F 
01 5 % 

Total:  25 + 01 Unipessoal (4 %) + 01 NR (4 %)  = 27 
06 

F 
01 5 % 

4 % 16 % 7 % 16 % 33 % 4 % 11% 4 % 
x 18 100 % 

100% 

 

 

EFC EMI EMC SUP
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Sobre a composição do núcleo familiar da pessoa entrevistada, apenas uma   não 

respondeu à questão (NR) o que representa 4 % e foi constatado somente 01 caso de família 

unipessoal (4 %). Quanto às demais situações, predomina a família nuclear tradicional 

formada por cônjuges (CONJ) e filhos (FIL) com 33 % das respostas. Ademais, foram 

observados diversos arranjos familiares, nos quais a pessoa entrevistada convive com os 

seguintes parentes: a) com um dos genitores (GEN), ou ambos, cônjuge e filhos: 4 %; b) com 

um dos genitores ou ambos:  16 %; c) somente com cônjuge: 7 %; com genitores e filhos: 16 

%; d) com genitores e outros parentes (OUT): 4 %; e) somente com os filhos: 11 %; f) com 

outros parentes e filhos: 4 %. Contudo, a soma desses outros arranjos familiares (16 famílias) 

é superior ao total das famílias que se enquadram como nuclear tradicional (apenas 09).  

Observa-se, ainda, que 18 % das famílias são enquadradas como intergeracionais, por 

incluírem avós, filhos e netos. Quanto ao número de filhos, obteve-se resposta positiva de 18 

pessoas entrevistadas, o que representa um percentual de 66 % da amostra. Constatou-se 

que a prevalência é de famílias com apenas 01 filho, situação detectada em 50 % das famílias 

com filhos. Em seguida, aparecem as que têm 02 filhos, totalizando 28 %; em terceiro lugar, 

destacam-se as que têm 03 filhos, representando 12 %; em quarto lugar estão uma famílias 

com 04 filhos e outra com 06, ambas com percentual de 5 %. Os dados demonstram que o 

número prevalente de 01 filho por família, encontrado em 50 % dos casos,  é menor que a 

taxa de fecundidade brasileira, de 1,72 filhos por mulher. As pessoas entrevistadas 

informaram que seus dependentes  frequentam a escola, fato observado por todos que 

informaram ter filhos (18 pessoas). Vide os resultados  nos gráficos 50, 51 e 52: 
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Gráfico 50 – Composição Familiar 

 

 

 

Gráfico 51 – Número de Filhos 

 

 

TRAD OUTRAS UNIP NR

01 FIL 02FIL 03FIL 04FIL 06FIL
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Gráfico 52 – Famílias com Filhos na Escola 

 

 

 

Quadro 8 - Situação Econômica: ocupação, renda familiar e inclusão em programas sociais 

Ocupação Profissional Renda Familiar 

Programa de 

Transferência de 

Renda 

Servidor 

Público 
Autônomo Aposentado 

Até 

1 

sm 

> 1 

até 2 

sm 

>2 

até 

3 

sm 

>3 

até 

5 

sm 

NR SIM NÃO 

24 02 01 15 10 00 02 02 04 21 

89 % 7 % 4 %  
56 

% 
37 % 00 7 % 7 % 15 % 78 % 

Total = 27/100 % Total = 27/100 % Total = 27/100 % 

 

Quanto à ocupação profissional, 89 % são servidores públicos municipais, 

principalmente das secretarias de Educação e de Saúde, áreas que têm correlação com o 

tema Resíduos Sólidos, seja pelos impactos positivos que os investimentos em Saneamento 

Ambiental geram à saúde, quanto pela Educação Ambiental que deve ser trabalhada na 

SIM NÃO
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transversalidade dos currículos escolares. Outros 7 % são autônomos e apenas 4 % estão na 

condição de aposentado.  

A renda familiar predominante enquadra-se em 01 salário mínimo com 56 %, seguida 

da faixa entre 01 e 02 sm que representa 37 %. Apenas 7 % declararam ganhar mais de 03 até 

05 sm.  A prevalência de renda da amostra, na faixa de 01 sm é menor que a renda média do 

município detectada no último censo de 2010, ou seja, 2,1 sm. Quanto à inserção em 

programas de transferência de renda, apenas 04 famílias recebem os benefícios (Bolsa 

Família = 02; Auxílio Emergencial = 01 e Bolsa Família com Auxílio Emergencial = 01)  contra 

78 % que responderam Não. Os demais 7 % não responderam à questão. Vide os gráficos 53, 

54 e 55: 

 

Gráfico 53  – Ocupação Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOSEN AUTON S PUBLICO
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Gráfico 54 – Renda Familiar 

 

 

Gráfico 55 – Inclusão em Programas de Transferência de Renda 

 

 

 

 

 

 

1 SM 1 a 2 SM 3 a 5

BF AE BF+AE NR NÃO
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Quadro 9 - Condições de Moradia: Titularidade do Imóvel, Forma de Aquisição, Tempo de Propriedade, 

Material Construtivo e Número de Cômodos 

Titularidade Aquisição 

Tempo 

(em anos) 
Material 

Nº de 

cômodos 40a = 01/5 % 

34a = 01/5 % 

Pro Alu Her Com NR 30a = 04/20 % 
Alv = 23 

85 % 

04c = 01/3 % 

20 07 05 10 05 

25a = 01/5 % 05c = 03/11 % 

20a = 04/20 % 06c = 02/7 % 

16a = 01/5 % 
Mad = 01 

4 % 

07c = 05/24 % 

10a = 02/10 % 08c = 03/10 % 

11a = 01/5 % 09c = 02/7 % 

74 % 26 % 25 % 50 % 25 % 

08a = 01/5 % 
NR = 03 

11 % 

10c = 02/7 % 

07a = 01/5 % 12c = 02/7 % 

03a = 01/5 % 13c = 01/3 % 

Total 

28/100% 

Total 

20/100 % 

NR = 02/10 % 
Total 

27/100 % 

NR = 06/21 % 

Total 

20/100 % 

Total 

27/100 % 

 

As famílias com moradia própria (Pro) representam 74 % contra 26 % que vivem em 

casa alugada (Alu). A forma de aquisição prevalente é Compra (Com), com 10 casos = 50 %, 

seguida de Herança (Her), com 25 %. Os demais, 25 %, não responderam como adquiriram a 

moradia. O tempo de residência/propriedade, na casa própria, predominante é de 30 e 20 

anos (20 % para ambos); já 02 % não responderam a esse item; por outro lado, os que detém 

a posse da moradia por mais tempo, espelham o mesmo percentual: 40 anos = 5 % e 34 anos 

= 5 %; e os que têm a posse da casa por 25, 16, 11, 10, 8, 7 e 3 anos, também, representam 5 

% da amostra, individualmente.  

O material de construção predominante é a Alvenaria (Alv), com 84 %; 4 % 

informaram Madeira (Mad) e 11 % não responderam. Quanto ao número de cômodos, os 

números predominantes são 07 e 08 (24 % e 10 % respectivamente), com apenas 01 caso de 
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04 cômodos e, no outro extremo, uma situação com 13 cômodos; as demais moradias, com 

06, 09, 10 e 12 cômodos, apresentam percentual de 7 %, individualmente.  

Não se percebe caso de adensamento excessivo, ou seja, mais de 03 pessoas por 

dormitório, considerando que a casa com menor número de cômodos é habitada por 

somente 02 pessoas; não há dados para avaliar se os casos de aluguel enquadram-se em 

déficit qualitativo, visto que não é possível medir o impacto dessa despesa na renda familiar 

já que a variável “valor dispendido com aluguel” não foi perguntada. Os dados desse item 

estão representados nos Gráficos 56, 57, 58, 59 e 60: 

 

Gráfico 56 – Titularidade do Imóvel 

 

 

PROPRIA ALUGADA
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Gráfico 57 – Forma de Aquisição da Moradia 

 

 

Gráfico 58 - Material Construtivo 

 

 

 

 

 

 

COMPRA HERANÇA NR

ALVENARIA MADEIRA NR
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Gráfico 59 – Tempo de Propriedade do Imóvel 

 

 

 

Gráfico 60 – Número de Cômodos da Moradia 

 

 

30a40anos 20a25anos 10a16anos 03a08anos NR

4 05a 07 08 a 10 12 13 NR
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Quadro 10 - Meio de transporte utilizado pelos moradores 

Variáveis 

▪ Próprio (carro ou moto) A pé Coletivo Outro 

20 01 04 02 

73 % 4 % 15 % 8 % 

Total 27 / 100 % 

 

 

 

Os entrevistados apresentam um alto percentual de transporte próprio, ou seja 73 % 

possuem carro ou moto. Os demais, deslocam-se a pé (4 %), usam transporte coletivo (15 %) 

ou outros tipos não informados (8 %). Vide Gráfico 61: 

 

 

 

Gráfico 61 – Meio de Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓPRIO COLETIVO A PÉ OUTROS
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Quadro 11 - Saneamento Ambiental: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos. 

Destino dos Resíduos 

Sólidos 
Origem da Água Destino dos dejetos 

C C QUE 
TR/ 

CA 
OS 

Cia 

de 

água 

Poço 
Carro 

-pipa 
ET 

Fossa 

séptica 

Corre 

à céu 

aberto 

OS NR 

23 01 02 01 25 01 01 15 07 01 03 01 

84 

% 
4 % 8 % 4 % 92 % 4 % 4 % 

55 

% 
25 % 4 % 12 % 4 % 

Total = 27 / 100 % Total = 27 / 100 % Total = 27 / 100 % 

 

Os entrevistados usam água da Companhia de Água do Estado (CAGEPA) em 92 % dos 

casos. Porém, existem 8 % de residências que não têm água encanada. Essas são abastecidas 

com água de carro-pipa (4 %) e poço (4 %). Os dejetos são destinados a fossas sépticas em 

25 % das moradias; em 55 % dos casos, os dejetos são encanados e lançados em estão de 

tratamento (ETE); apenas 4 % apresentam situação de esgoto à céu aberto; 12 % 

enquadram-se em outras situações (OS) e 4 % não responderam à questão. Os resíduos 

sólidos são recolhidos pela PMSJB em caminhão compactador (CC) em 84 % das moradias; 

em trator ou caçamba em 8 % das moradias; apenas 4 % declararam que queimam os 

resíduos e 4 % enquadram-se em outras situações (OS). A seguir, Gráficos 62, 63 e 64 que 

demonstram a situação encontrada: 
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Gráfico 62  – Abastecimento de Água 

 

 

 

 

 

Gráfico 63 – Destino dos Dejetos 

 

CAGEPA POÇO CARROPIPA CIS/CPIPA

ETE FOS SEP CEU ABER OUTRAS NR
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Gráfico 64 – Destino dos Resíduos Sólidos 

 

 

Quadro 12 – Serviços de Varrição, Coleta de Resíduos Sólidos e Periodicidade 

Variáveis 

Varrição 

e Coleta 

Só 

Coleta 

Segunda/ 

Quarta/Sexta 
Terça/Quinta/Sábado Segunda/Terça/Sexta 

15 12 25 01 01 

55 % 45 % 92 % 4 % 4 % 

Total = 27 / 100 % Total = 27 / 100 % 

 

Os dados demonstram que a zona urbana do município conta com serviço regular de 

coleta de resíduos sólidos, com três dias por semana, predominando segunda-quarta e sexta, 

com 92 %. Outrossim, quanto à varrição, só 55 % dos entrevistados afirmaram contar com o 

serviço. Vide Gráfico 65 e 66: 

 

CAM COM QUEIMA TRA/CA OUTRAS
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Gráfico 65 – Resíduos Sólidos: varrição e coleta 

 

 

 

 

 

Gráfico 66 – Periodicidade da Coleta de Resíduos Sólidos 

 

VAR/COL COLETA

2ª/4ª/6ª 3ª/5ª/sab 2ª/5ª/6ª
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Quadro 13 – Formas de organização, sociabilidade e capacitação profissional 

Grupos 

Educativos 
Associação 

Grupo 

de 

Mães 

Grupos 

Religiosos 

Não 

participa 

de grupo e 

associação 

02 

GR 

Capacitação 

profissional 

4 2 2 6 11 2 sim não 

15 % 7 % 7 % 23 % 41 % 7 % 7 20 

Total = 27 / 100 % 
26 % 74 % 

27 / 100 % 

 

Quanto á participação em entidades associativas e formas de sociabilidade, as 

pessoas entrevistadas demonstram o seguinte perfil: a maioria não participa de nenhuma 

entidade ou grupo, com 41 %; os Grupos Religiosos lideram dentre os que têm participam, 

com 23 %, seguido de Grupos Educativos, com 15 %; já o Grupo de Mães apresenta 7 % de 

participação; esse mesmo percentual aparece em Associação e pessoas que participam em 

mais de um grupo (02 GR), também, com 7 %; esse último grupo soma o religioso e o de 

mães. No quesito Capacitação Profissional, prevaleces a alternativa Não com 74 % contra 26 

% que responderam Sim. Vide os Gráficos 67 e 68: 

 

Gráfico 67 – Participação em Entidades Associativas e Formas de Sociabilidade 

 
EDUC REL MÃES RELIG NÃO 02 GRU
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Gráfico 68 – Capacitação Profissional 

 

 

Propostas e Soluções apresentadas pelas pessoas entrevistadas: 

 Apenas  15 % responderam a essa questão. Porém, todas as declarações reforçam os 

aspectos positivos do projeto, enfatizando os benefícios e propondo soluções 

ambientalmente corretas para o manejo e destinação dos resíduos sólidos, conforme abaixo: 

a) “Emprego e desenvolvimento para a cidade. Isso é muito importante para a 

cidade e saúde pública. ”; 

b) “Seria legal o reaproveitamento dos materiais recicláveis. ”; 

c) “Seria interessante uma união com uma cooperativa de reciclagem. ”   

d) Emprego, reciclagem de lixo. Solução: o lixo vai ter um destino certo sem 

queimadas. ” 

 

Considerações Finais: 

 Os dados coletados dentre pessoas moradoras da zona urbana de São José do 

Bonfim demonstra que há consenso quanto à importância de um sistema de coleta e 

destinação de resíduos sólidos adequados e percebem sua relação com a melhoria da saúde 

da população.   

 Especificamente quanto à implantação do aterro sanitário no município, 

observa-se que já existe conhecimento sobre o projeto, advindo, em sua maioria, do poder 

SIM NÃO
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público municipal. Todas as pessoas percebem os aspectos positivos do projeto, não tendo 

sido apontado nenhum aspecto negativo. Contudo quanto ao local do empreendimento, há 

necessidade de uma maior divulgação, considerando a que a maioria desconhece a 

localização exata. 

 

4.1.1.1. Zona rural do Sítio Tubarão I 

 

5. Apresentação 

 

 Trata-se da apresentação dos dados obtidos junto a representantes de 10 famílias da 

zona rural de São José do Bonfim, moradoras das localidades Sítio Tubarão I (07), Sítio São 

Bento (01), Sítio Carnaúba dos Barros (01) e sítio identificado apenas como Zona Rural (01). 

Os habitantes desses três últimos sítios atenderam a convite da administração do município 

e participaram do encontro na Câmara Municipal do município, em 03 de novembro de 2020 

(vide RE São José do Bonfim, zona urbana). Já os demais, em número de 07, todos residentes 

no Sítio Tubarão I, atenderam ao chamamento da Agente Comunitária de Saúde (ACS) da 

área e reuniram-se com a equipe da ECOSAM em área aberta da Escola Municipal Josefa 

Gomes em 04 de novembro de 2020. Foi feita uma explanação prévia sobre o tema Resíduos 

Sólidos e o Projeto do Aterro Sanitário de São José do Bonfim (ASSJB). No Sítio Tubarão I 

residem 39 famílias, segundo dados fornecidos pela ACS. Portanto, as pessoas que 

responderam os questionários representam uma amostra de 18 % do universo.  Seguem os 

dados coletados, com as respectivas análises, compreendendo os seguintes itens: 

 

 Quadro 14 e Gráficos 69 e 70 - Importância da coleta e destinação dos resíduos sólidos 

em local adequado e se essa ação é importante para a saúde da população; 

 Quadro 15 e Quadro 16 e Gráficos 71, 72, e 73 - Conhecimento sobre Resíduos Sólidos 

e Sobre o Projeto do ASSJB;  

 Quadro 17 e Gráficos 74 e 75 - Benefícios e Malefícios decorrentes do Projeto ASSJB; 

 Quadro 18 e Gráficos 76, 77, 78, 79 e 80 – Dados Pessoais: Sexo, Naturalidade, 

Estado Civil, Idade e Instrução;  

 Quadro 19 e Gráficos 81, 82 e 83 - Composição familiar, Número de Filhos e Filhos 

na Escola; 
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 Quadro 20 e Gráficos 84, 85 e 86 - Situação Econômica: Ocupação, Renda Familiar e 

Inclusão em Programas de Transferência de Renda; 

 Quadro 21 e Gráficos 87, 88, 89, 90 e 91– Condições de Moradia: Titularidade do 

Imóvel, Forma de Aquisição, Tempo de Propriedade, Material Construtivo e Número 

de Cômodos da Casa; 

 Quadro 22 e Gráfico 92– Meio de Transporte Utilizado Pelos Entrevistados 

 Quadro 23 e Gráficos 93, 94 e 95 - Saneamento Ambiental: Abastecimento de Água, 

Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos; 

  Quadro 24 e Gráficos 96, 97 e 98 – Formas de organização, sociabilidade, 

Capacitação Profissional e Lazer 

Quadro 14 - Importância da Coleta e Destinação dos Resíduos Sólidos em Local Adequado e Importância Para 

a Saúde 

Variáveis 

Importância da coleta e 

colocação dos RS em local 

adequado 

Importante 

para a saúde 

Total 

Sim Não Sim Não 

10 00 10 00 

(%) 100 % XX 100 XX 

 

Todos os entrevistados (100 %) concordam que são importantes a coleta e a 

colocação dos resíduos sólidos (RS), gerados pela população, em local adequado. Também 

reconhecem a importância dessa ação para a saúde da população (100 %). Observa-se que 

todos percebem a relação entre condições sanitárias/ambientais adequadas e saúde 

melhorada. Os resultados estão refletidos nos Gráficos 69 e 70: 
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Gráfico 69 – Importância da Coleta e Colocação dos RS em Locais Adequadas pelo Município 

 

 

Gráfico 70 - Considera Importante Coleta e Disposição Final Adequadas dos Resíduos Sólidos para a Saúde da 

População 

 

 

 

SIM NÃO

SIM NÃO
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Quadro 15 - Conhecimento sobre Resíduos Sólidos e Projeto ASSJB 

 

Variáveis 

 

 

 

Total 

Lixão 
Aterro 

Sanitário 
Coleta Seletiva Projeto ASSJB 

Sim Não Sim Não Sim NI Sim Não 

10 00 10 00 10 00 09 01 

Total 10 10 10 10 

(%) 100 % x 100 % x 100 % x 90 % 10 % 

 

 

Quadro 16 – Local do Aterro 

Sabe do projeto 

e indicou local 

Sítio Antunica 

Sabe do 

projeto e 

indicou local 

Sítio Marés 

Sabe do 

projeto/ sabe 

onde fica a área 

e não indicou 

local 

Sabe do 

projeto e não 

sabe onde fica 

a área 

Não sabe 

01 02 02 04 01 

10 % 20 % 20 % 40 % 10 % 

Total = 09 Total = 01 

90 % 10 % 

Total = 10/100 % 

 

 

Acerca de informações gerais, anteriores à entrevista, sobre temas de Resíduos 

Sólidos, 100 % afirmaram saber o que é um Lixão, um Aterro Sanitário e Coleta Seletiva.  

Quanto ao conhecimento prévio sobre o Projeto do ASSJB, 90 % afirmaram que já tinham 

informações sobre o empreendimento. A fonte da informação mais declarada foi Prefeitura, 

com 50 %, seguida de Agente de Saúde, com 30 %; e 10 % indicaram as duas fontes (PMSJB 
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e ACS). Somente 01 entrevistado afirmou ter tido conhecimento pela primeira vez na 

reunião, enquadrando-se na categoria “Não Sabe”.   

Quanto ao local do empreendimento, 05 entrevistados (50 %) afirmaram conhecer o 

local; desses, 01 nominou como Sítio Antonica; 02 como Sítio Marés e 02 não informaram a 

localidade. Os dados demonstram  um conhecimento maciço sobre a existência do projeto. 

Contudo, existe desconhecimento sobre o local exato, tanto por não saber o nome do sítio 

ou pelo fato de haver sido informado mais de uma opção. Esse fato expressa que existe 

demanda quanto ao esclarecimento da exata localização e sua distância em relação às 

localidades onde habitam essas pessoas. Por outro lado, os números demonstram um 

expressivo grau de conhecimento tanto para os temas de Resíduos Sólidos.  Sobre os dados 

deste quesito, vide os gráficos 71, 72 e 73 

 

 

 

Gráfico 71 – Informação Sobre o Projeto do ASSJB 

 

 

 

SIM NÃO
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Gráfico 72 – Conhece o Local do Aterro 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 73 – Conhecimentos Básicos de Resíduos Sólidos 

 

ANTUNICA MARÉS SABE NÃOSABE

LIXÃO ATE SAN COL SELE
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Quadro 17 - Benefícios e Malefícios que o Projeto do ASSJB pode gerar 

 

Variáveis 

 

 

Benefícios Malefícios 

Emprego e 

desenvolvimento 

à região 

Redução do 

impacto do 

lixo na cidade 

Valorização 

da área 
Não 

6 8 1 00 

Total 15 00 

(%) 40 % 54 % 6 % 00 

15/100 % 00 

 

Perguntados sobre o que o aterro sanitário poderia trazer de bom, todos as pessoas 

responderam ao quesito, indicando, em primeiro lugar, Redução do Impacto do Lixo na 

Cidade, com 54 %; depois aparece Emprego e Desenvolvimento para a região, que obteve 

40 % das respostas; Valorização da Área ficou em terceiro lugar com apenas 6 %. Os dados 

demonstram que houve mais de uma variável eleita por diversos moradores.  

O fato de elegerem a Redução do Impacto do Lixo como primeiro colocado, indica 

demanda  dos entrevistados com um serviço com o qual eles não contam e, também,  

preocupação com a questão ambiental. Não houve nenhuma resposta para as variáveis 

Malefícios do Projeto. Vide gráficos 74 e 75. 
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Gráfico 74 – Benefícios do Projeto 

 

 

 

Gráfico 75 –  Malefícios do Projeto 

 

 

 

 

 
 
 

RED LIXO DES EMP VAL AREA

NENHUM
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Quadro 18 – Dados Pessoais das Pessoas Entrevistadas 

Variáveis 

Sexo Estado Civil Naturalidade 
Idade 

(em anos) 

Grau de 

Instrução 

F 
05 

50 % SOL 

 

07 

70 % 

S.José 

do 

Bonfim 

04 

40 % 

21 a 

30 

02 

20 % 
EFI 01 

M 
04 

40 % 

31 a 

40 

02 

20 % 
E FC 01 

CAS 
03 

30 % 

Cacimba 

de 

Areia 

01 

10 % 

41 a 

50 

03 

30 % 
E M C 02 

NR 
01 

10 % 

51 a 

60 

01 

10 % 
ES 02 

NR 
05 

50 % 

61 a 

70 

02 

20 % 

NR 02 

NA 02 

Total 10/100 % 10/100 % 10/100 % 10/ 100 % 10/ 100 % 

NR = não respondeu 

 

Um total de 50 % das pessoas entrevistadas são do sexo Feminino; 40 % são do sexo 

Masculino e uma não respondeu (10 %). No item Naturalidade, 40 % nasceram em São José 

do Bonfim, 10 % em Cacimba de Areia e 50 % não indicaram o local de nascimento. Quanto 

ao Estado Civil, 70 % enquadram-se na variável Solteiro e 30 % são Casados. As faixas etárias 

predominantes são as que compreendem os intervalos de 41 a 50 anos (30 %); quanto aos de 

21 a 30 anos, 31 a 40 anos e 61 a 70 anos, apresentam o mesmo percentual, qual seja, 20 %; 

o intervalo com menor prevalência é o de 51 a 60 anos, com apenas 10 %.   

No que se refere ao Grau de Instrução, Ensino Superior (ES), Ensino Médio Completo 

(EMC) e Não Alfabetizado (NA) apresentam o mesmo percentual, 20 % cada; em seguida, 

vem Ensino Fundamental Incompleto (EFI) e Ensino Fundamental Completo, também, com 

o mesmo número (10 %); ainda, 20 % não responderam ao quesito (NR). Os dados 

encontrados estão espelhados nos Gráficos 76, 77, 78, 79 e 80: 
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Gráfico 76 – Sexo 

 

 

 

 

 

Gráfico 77 – Estado Civil 

 

 

FEM MAS NR

SOL CAS
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Gráfico 78 – Naturalidade 

 

 

 

Gráfico 79 - Idade 

 

 

 

 

 

 

SJBONFIM C.DEAREIA NR

21A30ANOS 31A40ANOS 41A50ANOS 51A60ANOS 61A70ANOS
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Gráfico 80 - Grau de Instrução 

 

 

 

Quadro 19 - Composição Familiar, Número de Filhos e Filhos na Escola 

Núcleo Familiar Número de Filhos 

Filhos 
Cônjuges 

e Filhos 
Unipessoal 

Genitor 

e irmão 

01F 01 13 % 

02 F 03 37 % 

04 04 01 01 
03 F 02 25 % 

04 F 02 25 % 

40 % 40 % 10 % 10 % 
x 08 100 % 

Total = 10/ 100 % 

 

 

Sobre a composição do núcleo familiar da pessoa entrevistada, constatou-se apenas 

01 caso de família unipessoal (10 %) e outra formada pela pessoa entrevistada, o genitor e 

irmão (10 %); a prevalência é de famílias   formada pela mãe e filhos e pelo pai e filhos, com 

40 %; a família nuclear tradicional, formada por cônjuges e filhos, representa 40 %.  

EFI EFC EMC ES NR NA
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Constatou-se que a prevalência é de famílias com 02 filhos (37 %); em seguida, 

aparecem as que têm 03 filhos e 04 filhos, com o mesmo percentual de 25 %; em último lugar 

vem família com apenas 01 filho, representando 13 %. Cinco pessoas entrevistadas 

informaram que seus dependentes frequentam a escola e outras 05 não responderam à 

questão. Vide os resultados  nos gráficos 81, 82 e 83: 

 

Gráfico 81 – Composição Familiar 

 

 

NUC TRAD GEN FILHO UNIPESS OUTROS
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Gráfico 82 – Número de Filhos 

 

 

 

 

 

Gráfico 83 - Famílias com Filhos na Escola 

 

 

 

01 FILHO 02 FILHOS 03 FILHOS O4 FILHOS

ESTUDAM NR
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Quadro 20 -  Situação Econômica: Ocupação, Renda Familiar e Inclusão em Programas de Transferência de 

Renda 

Ocupação 

Profissional 

Renda 

Familiar 

Programa de 

Transferência de 

Renda 

Servidor 

Público 
Agricultor Aposentado 

Do 

Lar 

Até 1 

sm 

> 1 

até 

2 sm 

NR SIM NÃO 

04 03 02 01 07 02 01 07 03 

40 % 30 % 20 % 10 % 70 % 
20 

% 
10 % 70 % 30 % 

Total = 10/100 % Total =10/100 % Total =10/100 % 

 

 

Quanto à Ocupação Profissional, 40 % são servidores públicos municipais, 

principalmente das secretarias de Educação e de Saúde, áreas que têm correlação com o 

tema Resíduos Sólidos, seja pelos impactos positivos que os investimentos em Saneamento 

Ambiental geram à saúde, quanto pela Educação Ambiental que deve ser trabalhada na 

transversalidade dos currículos escolares. Outros 30 % são aposentados, 20 % são 

agricultores que plantam feijão e milho; apenas 10 % estão na condição Do Lar. A Renda 

Familiar predominante enquadra-se em 01 salário mínimo com 70 %, seguida da faixa entre 

01 e 02 sm que representa 20 %. Os demais 10 % não responderam ao quesito Renda.  A 

prevalência de renda da amostra, na faixa de 01 sm é menor que a Renda Média do município 

detectada no último censo de 2010, ou seja, 2,1 sm. Quanto à inserção em Programas de 

Transferência de Renda, apenas 03 (30 %) famílias não recebem os benefícios. Por outro lado, 

07 pessoas (70 %) recebem da seguinte forma: Bolsa Família = 02; Auxílio Emergencial = 03 e 

Bolsa Família com Auxílio Emergencial = 02. Vide os gráficos 84, 85 e 86: 
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Gráfico 84 – Ocupação Profissional 

 

 

Gráfico 85 – Renda Familiar 

 

SERV PUB AGRICULT APOSENT DO LAR

01 SM 02 SM NR
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Gráfico 86 – Inclusão em Programas de Transferência de Renda 

 

 

Quadro 21 - Condições de Moradia: Titularidade do Imóvel, Forma de Aquisição, Tempo de Propriedade, 

Material Construtivo e Número de Cômodos 

Titularidade Aquisição 

Tempo 

(em anos) 

Material 
Nº de 

cômodos 

25 a = 01/ 

11 % 

22 a = 02/ 

22,5 % 

Pro NR Her Com OF 
20 a = 02/ 

22,5 % 

 

Alv = 10 

 

 

06c = 06/60 % 

09 01 04 03 02 

10 a = 01/ 

11 % 
07c = 01/10 % 

06 a = 01/ 

11 % 
08c = 01/10 % 

90 % 10 % 45 % 33 % 22 % 

03 a = 01/ 

11 % 
09c = 01/10 % 

NR = 01 

11 % 
NR = 01/10 % 

BOL FAM AUX EMER BF + AE NR
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Total = 10 

100 % 

Total = 09 

100 % 

Total = 09 

100 % 

Total = 

10/100 % 
Total = 10/100 % 

 

As famílias com moradia própria (Pro) que responderam à questão representam 90 % 

da amostra; 10 % não informaram a situação de titularidade da moradia. A forma de 

aquisição prevalente é Herança (Her) com 45 %, seguida de Compra (Com), com 33 %, e, 

ainda, foi informado a situação “outras formas de aquisição” (OF), com 22 %. O tempo de 

propriedade prevalente é de 20 a 25 anos que, juntos, respondem por 50 % dos casos. O 

material de construção predominante é a Alvenaria (Alv), com 100 %. Quanto ao número de 

cômodos, o números prevalente é o de 06 cômodos, com 60 %. Os demais, 07, 08 e 09, têm 

o mesmo percentual de 10 %, individualmente; 10 % não responderam (NR). Não se percebe 

caso de adensamento excessivo, ou seja, mais de 03 pessoas por dormitório.  Os dados desse 

item estão representados nos Gráficos 87, 88, 89, 90 e 91: 

 

 

 

 

Gráfico 87 – Titularidade do Imóvel 

 

 

PROPRIA NR
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Gráfico 88 – Forma de Aquisição da Moradia 

 

 

 

 

Gráfico 89 – Material Construtivo 

 

HERANÇA COMPRA OUTRAS

ALVENA
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Gráfico 90 – Tempo de Propriedade do Imóvel 

 

 

 

Gráfico 91 – Número de Cômodos da Moradia 

 

 

 
 

20 A 25 03 A 10 NR

06 COM 07 COM 08 COM 09 COM NR
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Quadro 22 - Meio de Transporte Utilizados pelos Moradores 

Variáveis 

Próprio (carro ou moto) Carona/Bicicleta 

08 02 

80 % 20 % 

Total 10/100 % 

 

Os entrevistados apresentam um alto percentual de transporte próprio, ou seja 73 % 

possuem carro ou moto. Os demais, deslocam-se a pé (4 %), usam transporte coletivo (15 %) 

ou outros tipos não informados (8 %). Vide Gráfico 92: 

 

 

Gráfico 92 – Meio de Transporte 

 

 

 

 

 

PROPRIO CAR/BIC
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Quadro 23 - Saneamento Ambiental: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos 

Destino dos 

Resíduos 

Sólidos 

(*) 

Origem da Água 
Destino dos 

dejetos 

Queimado Açude Poço 
Carro -

pipa 
Cisterna 

Cisterna e 

carro 

-pipa ou 

poço e 

cisterna 

Poço, 

cisterna 

e carro-

pipa 

Fossa 

Séptica 

Céu 

aberto 

10 02 02 02 01 02 01 07 
03 

 

100 % 20 % 20 % 20 % 10 % 20 % 10 % 70 % 30 % 

Total = 

10/100 % 
Total = 10/100 % 

Total = 

10/100 % 

(*) Apenas uma moradora do Sítio Tubarão I marcou sim para serviços de “varrição e coleta”, 

informando que há serviço de coleta pelo trator às quartas-feiras. Mas a mesma moradora também 

indicou a variável Queima.   

 

Os entrevistados não dispõem de água da CAGEPA, embora exista rede de 

distribuição na região. Somente o poço é utilizado por 20 %; já 10 % usam somente a água 

da cisterna de captação de água pluvial. Mas, 20 %, não possuem nenhum desses recursos e 

buscam água no açude, como, também, 20 % recorrem somente ao carro-pipa. Os que 

dispõe de mais uma fonte de água representam 30 % da seguinte forma: a) 20 % usam duas 

fontes de água, cisterna e carro-pipa ou cisterna e poço; b) 10 % recorrem a três fontes, como 

cisterna, carro-pipa e poço.  

Os dejetos são destinados a fossas sépticas em 70 % das moradias e 30 % apresentam 

situação de esgoto à céu aberto. Não há serviço de coleta de resíduos sólidos e limpeza 

conforme resposta de 90 %  das pessoas. O lixo é queimado em 100 % das moradias. Apenas 

uma moradora do Sítio Tubarão I marcou sim para serviços de “varrição e coleta”, 

informando que há serviço de coleta pelo trator às quartas-feiras. Mas a mesma moradora 

também informou que queima o lixo. Os moradores apresentaram, no questionário, 

demandas quanto ao fornecimento de água pela CAGEPA e ao recolhimento dos resíduos 



 

 

 501 

sólidos no Sítio Tubarão I, pelo município. A seguir, Gráficos 93, 94, e 95  que demonstram a 

situação encontrada: 

 

Gráfico 93 – Abastecimento de Água 

 

 

AÇUDE CAR PIPA AÇUDE CISTERNA 02 FONTES 03 FONTES
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Gráfico 94 – Destino dos Dejetos 

 

 

 

Gráfico 95 – Destino dos Resíduos Sólidos 

 

 

 

FOS SEP CEU ABER

QUEIMA QUEI/COL
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Quadro 24 – Formas de Organização, Sociabilidade, Capacitação Profissional e Lazer 

Organização e 

sociabilidade 

Capacitação 

profissional 
Lazer 

Grupo 

de 

Mães 

Não 

Participa 

de grupo e 

associação 

Não Sim 

Caminhada 
Pescaria/ 

caçada 
Passeio Não 

02 01 01 01 

01 09 09 01 40 % 20 % 

 

20 % 

 

20 % 

10 % 90 % 90 % 10 % Total = 05 

Total= 10/100 % 
Total = 10/100 

% 
Total = 100 % 

 

Quanto à participação em entidades associativas e formas de sociabilidade, os índices 

encontrados são muito baixos. Apenas 01 pessoa (10 %) participa de um Grupo de Mães 

contra 90 % que não inserção em nenhum outro formato participativo. No quesito 

Capacitação Profissional, o resultado é o mesmo.  

Atividades de lazer praticadas pelos moradores, foram informadas por 50 % da 

amostra, da seguinte forma: caminhadas, com 20 %; pescaria/caça, com 10 % e passeio com 

10 %; também 10 % informou que não pratica nenhuma. Sobre os outros 50 %, não constava 

a questão no formulário, ficando o item prejudicado e, por isso, não consta nos números 

apurados. Vide os Gráficos 59 e 60 e 61: 
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Gráfico 96 – Participação em Entidades Associativas e Formas de Sociabilidade 

 

 

 

 

 

Gráfico 97 – Capacitação Profissional 

 

GR MÃES NÃO PART

SIM NÃO
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Gráfico 98 – Lazer 

 

 

Demandas Apresentadas Pelas Pessoas Entrevistadas 

Um total de 04 pessoas (40 %), todas do Sítio Tubarão I, registrou demandas no 

questionário. Solicitaram coleta de resíduos sólidos e ligação de água da CAGEPA. Também, 

o tema da falta de água encanada foi apresentado verbalmente por todos que estavam no 

encontro. Diante da realidade constatada e das reclamações dos moradores, a Equipe da 

ECOSAM solicitou que a demanda fosse registrada em um abaixo-assinado dirigido à 

CAGEPA. O documento, assinado por 31 pessoas, já foi encaminhado a um representante da 

Diretoria da Companhia em João Pessoa. 

 

Considerações Finais 

 Os dados coletados dentre pessoas moradoras da zona rural dos sítios Tubarão I, São 

Bento, Carnaúba de Barros e outro não identificado, demonstram que há consenso quanto à 

importância de um sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos adequados e que 

percebem sua relação com a melhoria da saúde da população.   

 Especificamente quanto à implantação do aterro sanitário no município, observa-se 

que já existe conhecimento sobre o projeto, advindo, em sua maioria, de informações da 

Agente Comunitária de Saúde que atua na área de Tubarão I e de informações do poder 

público municipal.  

CAMINHA CAÇA/PES PASSEIO NENHUMA
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Todas as pessoas percebem os aspectos positivos do projeto, não tendo sido 

apontado nenhum aspecto negativo. Nota-se que  a variável mais apontada como positiva 

foi Redução do Impacto do Lixo na Cidade, o que tem relação direta com a reivindicação de 

serviços na área de Resíduos Sólidos. Quanto ao local do empreendimento, há necessidade 

de uma maior divulgação, considerando a que a maioria desconhece a localização exata do 

empreendimento. 

 

5.1.1.1. Assentamento Tubarão – Tubarão II 

 

6. Apresentação 

 

 Trata-se da apresentação dos dados obtidos através de visitas técnicas e entrevistas 

junto aos moradores do  Assentamento Tubarão,  zona rural de São José do Bonfim, que 

configura-se como área de influência direta do Projeto de Implantação do Aterro Sanitário 

de São José do Bonfim (ASSJB). As visitas e entrevistas foram realizadas nos dias 03 e 04 de 

novembro de 2020. Para a mobilização dos moradores contou-se com o apoio da Agente 

Comunitária de Saúde (ACS)  que os convidou  para um encontro na área externa do Posto 

de Saúde do assentamento no dia 03 de novembro.  

Antes da aplicação dos questionários, foi feita uma explanação prévia sobre o tema 

Resíduos Sólidos e o Projeto do ASSJB. No dia 04 de novembro foi realizada nova visita 

técnica à comunidade, com  contatos domiciliares nas áreas externas das moradias (quintal 

e varanda), realização de entrevistas, aplicação de questionários e visitas ao projeto de 

horticultura da Vila do Gago. Para o cálculo da amostra, considerou-se como universo o 

número de famílias beneficiadas pelo Programa de Reforma Agrária, quando da implantação 

do assentamento, qual seja, 67 (sessenta e sete). Dessa forma, o total de representantes de 

famílias que responderam os questionários representa uma amostra da ordem de 32 %.  

 

Caracterização do Assentamento 

 

a) Origem  

De acordo com dados do Programa de Reforma Agrária, do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o projeto de assentamento, de Código PB0095000 
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e nominado como PA Tubarão,  foi criado pela Portaria nº 12 de 06 de agosto de 1997 tendo 

a desapropriação da área ocorrida seis meses antes, em 28 de janeiro de 1997. Possui área de 

1.098,0000 (ha) e foi destinado a 67 famílias.  

 Conforme informações dos moradores, o nome Tubarão é decorrente do riacho 

homônimo que existe nas proximidades. A inclusão no área no Programa de Reforma Agrária 

do INCRA foi resultado de uma ação promovida, em 1996, pela Federação dos Trabalhadores 

na Agricultura (FETAG). Também informaram que, em 2002, foi implementado pelo INCRA 

o projeto de habitação. O Assentamento é formado pela área principal denominada de 

Agrovila, onde estão concentrados a maioria das famílias e os equipamentos comunitários, 

e um pequeno núcleo familiar composto por 03 lotes, onde estão assentadas 03 famílias 

ligadas por laços consanguíneos, o qual foi batizado de Vila  do Gago. 

 

b) Equipamentos comunitários e Programas de Assistência à Saúde e de 

Assistência Social 

Os moradores do Assentamento contam com uma Unidade do Programa  Saúde da 

Família (PSF) e a equipe, composta de médico, dentista e enfermeira, presta assistência aos 

moradores a cada 15 dias. A população, também, é assistida por uma técnica do Programa 

de Agentes Comunitários de Sáude. Os idosos participam de projeto no Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS ) na cidade. Existe projeto para transformar a sede da ex-

lavanderia comunitária do assentamento, que foi desativada, em um Centro de Convivência 

da Pessoa Idosa. No PA existe uma Escola de Ensino Fundamental, uma quadra poliesportiva 

e um parque infantil. Para os alunos que frequentam o ensino médio em São José do Bonfim 

e, também, aos que frequentam  as Instituiçoes de Ensino Superior (UFCG e IFPB), no 

município de Patos, a Prefeitra fornece transporte escolar. 

 

c) Organização Comunitária 

Existe um prédio destinado à sede da Associação dos Moradores, que, atualmente, 

está desocupada, considerando que a entidade está sem diretoria. 

 

d) Eventos Religiosos 

Existem duas Congregaçoes Evangélicas com sedes. Já as celebrações da Igreja 

Católica são realizadas na quadra de esportes. 
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e) Festividades 

As famílias costumam celebrar o Natal e os Festejos Juninos com as tradicionais 

fogueiras. A Escola também promove essas festividades com os alunos, além de outras 

datas festivas, como Dia das Crianças e Dia das Mães.  

 

f) Aspectos Urbanos 

A via de circulação principal do assentamento, onde estão concentrados a maioria das 

residências e os equipamentos comunitários, é uma pista dupla sem pavimentação. Não foi 

observada sinalização de trânsito de área escolar nas imediações do colégio. Durante a visita 

técnica observou-se a circulação de um veículo de carga para entrega de material de 

construção a moradores. Perguntado se outros veículos do mesmo porte circulam pela 

localidade, uma moradora informou que existem dois outros com frequência constante, 

quais sejam, o “caminhão do gás” e o “caminhão do frango”. Perguntado sobre a incidência 

de acidentes no assentamento, um morador respondeu que nunca ocorreu acidente 

provocado por tais veículos. Não há coletores coletivos de resíduos sólidos ao longo da via 

principal e tampouco nas vias secundárias.  

 

g) Culturas Agrícolas e Psicultura 

As lavouras predominantes são milho e feijão. Em algumas residências da Agrovila, 

observou-se o cultivo de hortaliças e psicultura em tanque, sem fins comerciais, para 

consumo das famílias. Já no  Núcleo Vila do Gago, existe atividade de horticultura coletiva, 

mantida com projeto de irrigação custeado com recursos próprios. Os produtos são vendidos 

na feira da cidade de Patos todos os sábados. Também há prática da Psicultura com fins 

comerciais.  

h) Convivência Comunitária/Segurança Pública 

O convívio entre os moradores é permeado pelas relações familiares, de compadrio e 

de vizinhança. Conforme informações de entrevistados  e da ACS a vida no assentamento é 

marcada pela tranquilidade, sem conflitos significativos. Não há Posto de Segurança Pública 

no assentamento. Porém, a sede do município de São José do Bonfim conta com delegacia 

municipal e o vizinho município de Patos sedia os seguintes órgãos da área de Segurança 
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Pública: 1ª e 2ª Delegacia Distrital; Delegacia Especializada da Mulher; Delegacia de Roubos e 

Furtos; Grupo Tático Especial; Grupo de Operação Especial; e Núcleo de Roubo e Furtos.  

A cidade de Patos conta, ainda, com o 3º Batalhão da Polícia Militar, 4º Batalhão de Bombeiro 

Militar, Delegacia da Polícia Rodoviária Federal  e Delegacia da Polícia Federal. 

 

i) Distância do Assentamento do Local Destinado ao Projeto do Aterro Sanitário 

O terreno destinado ao Projeto do jASSJB localiza-se a uma distância de 4,5 km do 

Assentamento Tubarão. 

 

Caracterização das Famílias 

Seguem os dados coletados, com as respectivas análises, compreendendo os seguintes 

itens: 

 Quadro 25 e Gráficos 99 e 100 – Importância da coleta e destinação dos resíduos 

sólidos em local adequado e se essa ação é importante para a saúde da população; 

 Quadro 26 e  Gráficos 101 e 102 – Conhecimentos Básicos de  Resíduos Sólidos e  

Projeto do ASSJB;  

 Quadro 27 e Gráfico 103 – Conhecimento do Local do Projeto do ASSJB; 

 Quadro 28 e Gráficos 104 e 105 – Benefícios e Malefícios decorrentes do Projeto 

ASSJB; 

 Quadro 29 e Gráficos 106, 107, 108, 109 e 110 – Dados Pessoais: Sexo, Naturalidade, 

Estado Civil, Idade e Instrução;  

 Quadro 30 e Gráficos 111, 112, 113 e 114 -  Composição familiar, Número de 

Filhos/Netos e Filhos na Escola; 

 Quadro 31 e Gráficos 115, 116 e 117 – Situação Econômica: Ocupação, Renda Familiar 

e Inclusão em Programas de Transferência de Renda; 

 Quadro 32 e Gráficos 118, 119 e 120 – Condições de Moradia: Tempo de Titularidade, 

Material Construtivo e Número de Cômodos da Casa; 

 Quadro 33 e Gráfico 121– Meio de Transporte Utilizado Pelos Entrevistados 

 Quadro 34 e Gráficos 122, 123 e 124 – Saneamento Ambiental: Abastecimento de 

Água, Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos; 

 Quadro 35 e Gráficos 125 e 126 – Formas de organização, sociabilidade, Capacitação 

Profissional e Lazer; 
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 Quadro 36 e Gráfico 127 – Acesso aos Serviços de Saúde 

 

Quadro 25 - Importância da Coleta e Destinação dos Resíduos Sólidos em Local Adequado e Importância Para 

a Saúde 

Importância da coleta e colocação 

dos RS em local adequado 

Importância 

para a saúde 

Sim NR Sim NR 

20 01 20 01 

95 % 05 % 95 % 05 % 

Total = 21/100 % Total = 21/100 % 

 

 

Um alto percentual, 95 % dos entrevistados concordam que são importantes a coleta 

e a colocação dos resíduos sólidos (RS), gerados pela população, em local adequado. 

Somente 5 % não responderam (NR) à pergunta. O mesmo percentual (95 %) também 

reconhecem a importância dessa ação para a saúde da população. Observa-se que é alta a 

percepção da relação entre condições sanitárias/ambientais adequadas e saúde melhorada. 

Os resultados estão refletidos nos Gráficos 99 e 100: 
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Gráfico 99 – Importância da Coleta e Colocação dos RS em Locais Adequadas pelo Município 

 

 

 

 

 

Gráfico 100 - Considera Importante Coleta e Disposição Final Adequadas dos Resíduos Sólidos para a Saúde 

da População 

 

SIM NÃO

SIM NÃO
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Quadro 26 - Conhecimento Básicos de Resíduos Sólidos e Projeto ASSJB 

Lixão 
Aterro 

Sanitário 
Coleta Seletiva Projeto ASSJB 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não NR 

21 x 21 x 18 03 14 04 03 

100% x 100% x 86% 14% 67% 19% 14% 

Total = 21 

100 % 

Total = 21 

100 % 

Total = 21 

100 % 
21/100 % 

 

 

Todos os entrevistados (100 %) afirmaram saber o que é um Lixão e um Aterro 

Sanitário. Somente uma pessoa disse não saber o que é Coleta Seletiva (10 %). Acerca do 

Projeto do ASSJB, o percentual de resposta positiva é de 67 %, 19 % Não e 14 % que não 

responderam (NR). Vide Gráficos 101 e 102: 

 

 

 

Gráfico 101 – Conhecimento Básicos de Resíduos Sólidos 

 
LIXÃO LIXÃO COLE SELE
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Gráfico 102 – Conhecimento do Projeto do ASSJB 

 

 

 

Quadro 27 – Conhecimento do Local do Projeto do ASSJB 

Sabe do projeto e 

indicou local Sítio 

Antunica (casa de 

Vavá Viola) 

Sabe do projeto mas 

não  identificou o local 
Não Sabe 

Não 

Respondeu 

05 06 08 02 

24 % 28 % 38 % 10  % 

52 % 48 % 

Total =  21/100 % 

 

Quanto ao local do empreendimento, 38% afirmaram que desconhece e 10 % não 

responderam. Porém, 52 % declararam conhecer o local e um percentual de 28 % 

identificaram o terreno como o Sítio Antunica e/ou antiga casa de Vavá Viola. Esses números 

SIM NÃO NR
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expressam que ainda há necessidade de informações aos moradores, inclusive quanto à 

distância do local do projeto em relação ao Assentamento. Vide o gráfico 103: 

 

Gráfico 103 – Conhecimento do Local do Projeto do ASSJB 

 

 

 

Quadro 28 - Benefícios e Malefícios do Projeto do ASSJB 

Benefícios Malefícios 

Emprego e 

desenvolvimento 

à região 

Redução do 

impacto do lixo 

na cidade 

Valorização 

da área 
Não Sim NR 

12 11 03 19 

01 

baratas 

ratos 

e urubus 

01 

57 % 52 % 14 % 90 % 5 % 5 % 

 
21 

Total = 21/100 % 

 

SABE NÃO SABE NR
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Perguntados sobre o que o aterro sanitário poderia trazer de bom, 95 % das pessoas 

responderam ao quesito, indicando, em primeiro lugar, Emprego e Desenvolvimento para a 

Região, com 57 %; em seguida vem Redução do Impacto do Lixo na Cidade, com 52 %; depois 

aparece Valorização da Área com 14 %. Sobre os Malefícios, 19 % responderam que Não e 45 

% apontaram que o aterro poderá atrair vetores (baratas e ratos) e urubus.  

Outros 5 % optaram por não responder (NR). Os dados demonstram que houve mais 

de uma variável eleita por diversos moradores para a variável Benefícios. Contudo, 

demonstra necessidade de esclarecimentos sobre a distância do ASSJB e as condições 

sanitárias e ambientais desse tipo de disposição final de resíduos sólidos. Vide gráficos 104 e 

105: 

 

Gráfico 104 – Benefícios do Projeto 

 

 

EMP/DES REDU LIXO VAL AREA
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Gráfico 105 –  Malefícios do Projeto 

 

 

Quadro 29 – Dados Pessoais das Pessoas Entrevistadas 

Sexo Estado Civil Naturalidade 
Idade 

(em anos) 

Grau de 

Instrução 

F 

 

 

11 

 

52 % 

SOL 

 

05 

24 % 

Patos 
12 

57 % 
21 a 30 

04 

19 % 
EF I 

05 

24 % 

Catolé 

do 

Rocha 

02 

9 % 
31 a 40 

04 

19 % 
EMI 

03 

14 % 

CAS 
11 

52 % 

Catingueira 
01 

5 % 
41 a 50 

05 

24 % 
EMC 

01 

5 % 

M 

10 

 

48 % 

Riacho dos 

Cavalos 

01 

5 % 
51 a 60 

01 

5 % 
ES 

01 

5 % Cacimba de 

Areia 

01 

5 % 

UE 
03 

14 % 
Piancó 

01 

5 % 
61 a 70 

02 

9 % 
NA 

10 

47 % 

 

 VIU 01 Arcoverde 01 71 a 80 03 NR 01 

NÃO SIM NR
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5 % 5 % 15 % 5 % 

NR 
01 

5 % 
NR 

02 

9 % 
NR 

02 

9 % 
 

Total = 21 

100 % 

Total = 21 

100 % 

Total = 21 100 

% 
Total = 21 100 % 

 

  Um percentual de 52 % das pessoas entrevistadas são do sexo Feminino e 48 % do 

sexo Masculino. No item Naturalidade, nenhuma pessoa declarou São José do Bonfim. A 

maioria nasceu em Patos, o que representa 57 %.  

Os demais são oriundos dos seguintes municípios paraibanos: Catolé do Rocha (9 %), 

Catingueira (5 %), Riacho dos Cavalos (5 %), Cacimba de Areia (5 %) e Piancó (5 %). Uma 

pessoa (5 %) declarou ser natural de Arcoverde, sem informar o Estado. Provavelmente, deve 

ser a conhecida cidade do vizinho Estado de Pernambuco. Os demais, também 5 %, não 

responderam (NR). 

Quanto ao Estado Civil, prevalece a variável Casado (CAS) com 52 %. Os solteiros 

(SOL) respondem pelo percentual de 24 %, seguidos de União Estável (UE) com 14 % e Viúvo 

(VIU) com 5 %. Outros 5 % optaram por não responder (NR). As faixas etárias das pessoas 

entrevistadas concentram-se nos intervalos de 41 a 50 anos (24 %) e nas faixas dos mais 

idosos (61 a 70 anos = 9 % e 71 a 80 anos = 15 %, que somados totalizam 24 %); as pessoas 

enquadradas nos intervalos de 21 a 30 anos e de 31 a 40 anos apresentam o mesmo 

percentual de 19 %; por último, tem-se 51 a 60 anos com 5 % e o demais 9 % não 

responderam (NR).   

No que se refere ao Grau de Instrução, constatou-se o seguinte: Ensino Superior (ES) 

e Ensino Médio Completo (EMC) têm o mesmo percentual de 5 %; Ensino Médio Incompleto 

(EMI) apresenta – se com 14 % e Ensino Fundamental Incompleto com 24 %. Por outro lado, 

as pessoas  não alfabetizadas (NA) representam o percentual prevalente com 47 %. As 

demais, 5 %, não responderam (NR). Os dados encontrados estão espelhados nos Gráficos 

106, 107, 108, 109 e 110: 
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Gráfico 106 – Sexo 

 

 

Gráfico 107 – Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

FEM MASC

CASADO SOLTEIRO UNI ESTA VIÚVO NR
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Gráfico 108 – Naturalidade 

 

 

Gráfico 109 – Idade 

 

 

 

 

 

PATOS CAR ROCHA CATING RIA CAV CAC AREIA ARCOVER NR

61A80ANOS 51A60ANOS 41A50ANOS 31A40ANOS 21A30ANOS NR
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Gráfico 110 – Grau de Instrução 

 

 

Quadro 30 - Composição Familiar, Número de Filhos e Filhos na Escola 

Composição do Núcleo Familiar 
Número de 

Filhos/Netos 

Filhos 

Cônjuge 

 

e 

 

Filho 

Cônjug 

Conj 

 

Filho 

e 

Neto 

Unipessoal Genitor 

Genitor 

Filho 

e 

Cônjuge 

Outros 

arranjos 

01 

Filho 
03 23 % 

 
02 

Filhos 
04 30 % 

03 08 03 02 01 01 01 02 

03 

Filhos 
03 23 % 

05 

Filhos 
01 8 % 

08 

Filhos 
01 8 % 

14 % 39 % 14 % 9 % 5 % 5 % 5 % 9 % 

09 

Filhos 
01 8 % 

Total 13 
100 

% 

SUPERIOR EMC NÃO ALFAB NR EMI EFI
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Total = 21/ 100 % 

01 

Neto 
02 40 % 

02 

Netos 
02 40 % 

04 

Netos 
01 20 % 

Total 05 
100 

% 

 

 

Sobre a composição do núcleo familiar, constatou-se apenas 01 caso de família 

unipessoal (5 %); prevalece a família nuclear tradicional, formada por cônjuges e filhos com 

39 %. Em seguida, tem-se famílias composta por um dos genitores e filho e as de casais sem 

filhos, ambas com 14 %. Foi constatado que as famílias intergeracionais representam 23 %, 

da seguinte forma: a pessoa entrevistada com companheiro, filhos e netos (9 %); o 

declarante com o genitor, cônjuge e filhos (5 %); o entrevistado com filhos, netos e outros 

parentes; e um caso de neta coabitando com avó e prima. Esses dois últimos foram 

enquadrados como Outros Arranjos Familiares, com 9 %.  

As famílias com filhos apresentam os seguintes percentuais por número de filhos: 01 

filho, com 23 %; 02 filhos, com 30 %; 03 filhos, com 23 %; e o mesmo percentual de 8 % para 

os casos de 05, 08 e 09 filhos. Quanto ao número de netos das famílias intergeracionais, os 

casos mais frequentes revelam 01 neto e 02 netos (ambas com 40 %).  Um total de 13 pessoas 

declararam que seus dependentes frequentam a escola e outras 03, com filhos na 

composição familiar, não responderam (NR) à questão. Vide os resultados nos gráficos 111, 

112, 113 e 114: 
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Gráfico 111 – Composição Familiar 

 

 

 

Gráfico 112 – Número de Filhos 

 

UNIPES FILHOS NUC TRAD GENITOR OUTROS CONJUGE INTERGER

01 FILHO 02 FILHOS 03 FILHOS 5 FILHOS 8 FILHOS 9 FILHOS



 

 

 523 

 

 

Gráfico 113 – Número de Netos 

 

 

 

 

 

Gráfico 114 – Famílias com Filhos na Escola 

 

01 NETO 02 NETOS 04 NETOS

SIM NR
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Quadro 31 -  Situação Econômica: Ocupação, Renda Familiar e Inclusão em Programas de Transferência de 

Renda 

Ocupação 

Profissional 

Renda 

Familiar 

Programa de 

Transferência de 

Renda 

Desemp Agricultor Aposentado 
Do 

Lar 

Até 

1 sm 

> 1 

até 2 

sm 

NR SIM NÃO NR 

01 13 04 03 15 02 04 
13 

 
07 01 

5 % 62 % 19 % 14 % 72 % 9 % 19 % 62 % 33 % 
5 

% 

21 21 21 

Total =  / 100 % Total = 100 % Total = / 100 % 

 

Quanto à Ocupação Profissional, 62 % são agricultores, 19 % são Aposentados; Já 

Desempregados e Do Lar apresentaram 5 % e 14 % respectivamente. A Renda Familiar 

predominante enquadra-se em Até 01sm com 72 %, seguida da faixa entre 01 e 02 sm que 

representa 9 %. Os demais 19 % não responderam ao quesito Renda.   

A prevalência de renda familiar concentra-se no valor mais baixo e representa, 

somente 46 % da Renda Média do Município  detectada no último censo de 2010, ou seja, 2,1 

sm.  Quanto à inserção em Programas de Transferência de Renda, o percentual supera os 50 

%, pois  62 % famílias são beneficiárias dos seguintes programas: Bolsa Família (BF) = 10 e 

Auxílio Emergencial (AE) = 03; 0s demais 33 % não recebem nenhum benefício e 5 % não 

responderam (NR).  Vide os gráficos 115, 116 e 117: 
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Gráfico 115 – Ocupação Profissional 

 

 

Gráfico 116 – Renda Familiar 

 

 

 

 

AGRICULT DESEMP DO LAR APOSENT

ATÉ 1 SM 1 A 2 SM NR
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Gráfico 117 – Inclusão em Programas de Transferência de Renda 

 

 

 

Quadro 32 - Condições de Moradia: Tempo de Titulação, Material Construtivo e Número de Cômodos da casa 

Tempo 

(em anos) 
Material 

Nº de 

cômodos 

De 20 a 25 anos = 13 – 62 % 

Alvenaria = 21 

08 cômodos = 03 – 15 % 

De 15 a 19 anos =  04 – 19 % 07 cômodos = 02 – 9 % 

 06 cômodos = 08 – 38 % 

De 08 a 13 anos = 03 – 14 % 
05 cômodos = 04 – 19 % 

04 cômodos = 01 – 5 % 

NR = 01 – 5 % 
03 cômodos = 02 – 9 % 

02 cômodos = 01 – 5 % 

Total = 21/100 % Total = 21/100 % Total = 21/100 % 

 

 

 

BOL FAM AUX EMER NÃO NR
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A variável Tempo de Titulação varia de 08 a 25 anos, prevalecendo o intervalo 20 a 25 

anos, com 62 %, seguido de 15 a 19 anos, com 19 % e de 08 a 13 anos, com 14 %; um 

percentual de 5 % não respondeu (NR). O material de construção informado é Alvenaria (Alv) 

em 100 % das respostas; as casas com 06 cômodos respondem por 38 % e as de 08 cômodos 

representam 15 %; verifica-se que a casa com 02 cômodos se enquadra em “adensamento 

excessivo”, ou seja, mais de 03 pessoas por dormitório. Os dados desse item estão 

representados nos Gráficos 118, 119 e 120: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 118 –Tempo de Titulação (em anos) 

 

 

20a25ANOS 15A19ANOS 08A13ANOS NR
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Gráfico 119 – Material Construtivo 

 

 

 

 

 

Gráfico 120 – Número de Cômodos da Casa 

 

ALVENARIA

8CÔMODOS 7CÔMODOS 6CÔMODOS 5CÔMODOS 4CÔMODOS 2CÔMODOS
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Quadro 33 - Meio de Transporte Utilizados pelos Moradores 

Carroça Carro ou Moto 
Não Possui- 

Usa Coletivo 

Não Possui- 

Anda à Pé 

01 17 02 01 

5 % 80 % 10 % 5 % 

Total = 21/100 % 

 

Os entrevistados apresentam um alto percentual de transporte próprio 

correspondente a 80 %. Durante as visitas técnicas observou-se constante tráfego de motos. 

Os demais, deslocam-se a pé (5 %), usam carroça (5 %) e recorrem ao transporte coletivo (10 

%). Vide Gráfico 121: 

 

Gráfico 121 – Meio de Transporte 

 

 

 

 

CAR/MOTO CARROÇA COLETIVO À PÉ
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Quadro 34 - Saneamento Ambiental: Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos. 

Destino dos 

Resíduos 

Sólidos 

Origem da Água Destino dos dejetos 

Queima CAGEPA Cisterna 
Fossa 

Séptica 

Céu 

Aberto 
NR 

21 14 07 17 03 01 

100 % 66 % 34 % 81 % 14 % 5 % 

21 21 21 

Total = 100 % Total =  100 % Total = 100 % 

 

 

 

 

Os entrevistados dispõem de água da CAGEPA em 66 % das casas. As demais, 24 %, 

são abastecidas com água de cisterna de captação de água pluvial. Os dejetos são destinados 

a fossas sépticas em 81 % das moradias e 14 % apresentam situação de esgoto à céu aberto. 

Não há serviço de coleta de resíduos sólidos e limpeza e 100 % queima o lixo.  A seguir, 

Gráficos 122, 123 e 124 que demonstram a situação encontrada: 
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Gráfico 122 – Abastecimento de Água 

 

 

 

Gráfico 123 – Destino dos Dejetos 

 

 

 

 

 

CAGEPA CISTERNA

FOS SEPTIC CEU ABER NR
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Gráfico 124 – Destino dos Resíduos Sólidos 

 

 

Quadro 35 – Formas de Organização, Sociabilidade e Atividades de Lazer 

Organização e Sociabilidade Lazer 

Grupo 

de 

Mães 

Associação 

dos 

Produtores 

Rurais 

Coop 

de 

Pescadores 

N 

Grupo 

de 

Idosos 

MST MOR CAM FUT PESC N 

01 01 02 14 01 01 01 08 03 06 04 

5 % 5 % 9 % 
66 

% 
5 % 5 % 5  % 38 % 

14 

% 
28 % 

19 

% 

21 21 

100 % 100 % 

 

Quanto à participação em entidades associativas e grupos sociais, o percentual de 

pessoas que participa de alguma entidade, 34 %, representa metade dos que não participam 

(66 %). Esse resultado tem relação direta com a atual situação da Associaçao de Moradores 

que se encontra desativada, com a sede desocupada e sem Diretoria. O grupo que 

apresentou o maior percentual foi a Cooperativa de Pescadores com 9 %; os demais – Mães, 

QUEIMADO
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Associação de Produtores Rurais, Grupo de Idosos, Movimento de Trabalhadores Sem Terra 

(MST) e Grupo de Moradores (MOR) –  apresentam percentual individual de 5 %.  

As atividades de lazer mais praticadas pelos moradores  são Caminhada  e Pescaria, 

com 38 % e 28 %, respectivamente. O Futebol vem em seguida com percentual de 15 %.Os 

que declararam que não praticam (N) qualquer atividade de lazer respondem por 19 %. Um 

dado que merece registro acerca da variável Pescaria é que essa é praticada como atividade 

de lazer e, também, de subsistência e comercial. Vide os Gráficos 125 e 126: 

 

Gráfico 125  – Participação em Entidades Associativas e Formas de Sociabilidade 

 

 

 

 

G MAES ASS P RUR COOP PESC G IDOSO MORADOR NÃO PART
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Gráfico 126 – Atividades de Lazer 

 

 

 

Quadro 36 – Acesso aos serviços de Saúde oferecidos no PSF do Assentamento 

Acesso aos serviços do PSF 

Sim Não Não Respondeu 

20 01 01 

90 % 5 % 5 % 

Total: 22/100 % Total: 22/100 % Total: 22/100 % 

 

Foi constatado um alto percentual de pessoas atendidas no Posto de Saúde do PSF 

sediado no Assentamento (90 %). Apenas uma pessoa declarou que não tem acesso e outra 

não respondeu à pergunta. Vide Gráfico 127: 

 

 

CAMINHA PESCARIA FUTEBOL NÃO
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Gráfico 127 – Acesso aos Serviços do PSF 

 

 

 

Demandas Apresentadas Pelas Pessoas Entrevistadas 

Um total de 05 pessoas entrevistadas (24 %) registrou no formulário, como proposta, 

que o assentamento seja inserido no roteiro da coleta de resíduos sólidos. Essa demanda, 

ainda, foi apresentada pela Agente Comunitária de Saúde, considerando que a inexistência 

do serviço e a falta de coletores coletivos dificulta as ações educativas que a técnica 

desenvolve com os moradores.  

 

Considerações Finais/ Recomendações 

 Especificamente quanto à implantação do aterro sanitário no município de São José 

do Bonfim, observa-se que, na área de influência direta, já existe conhecimento sobre o 

projeto, repassadas pela Agente Comunitária de Saúde. Um percentual elevado, de 95 % das 

pessoas entrevistadas, percebe a relação positiva entre condições ambientais e saúde na 

área de Resíduos Sólidos. Também, deram ênfase ao quesito Benefício, elegendo como 

prioritárias as Variáveis Emprego e Desenvolvimento e Redução do Impacto do Lixo na 

Cidade. Apenas um aspecto negativo foi apontado e é reflexo da falta de informação acerca 

do funcionamento de um aterro sanitário. Quanto ao local do empreendimento, há 

SIM NÃO NR
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necessidade de uma maior divulgação, considerando que 48 % declararam não saber ou não 

responderam à pergunta. 

 

Recomendações ao Poder Público: 

1) Inserir o Assentamento na rota de coleta de Resíduos Sólidos;  

2) Dotar a localidade de coletores coletivos de RS; 

3) Incentivar projetos de reaproveitamento de resíduos para compostagem, 

considerando as atividades agrícolas dos moradores; 

4) De conformidade com a Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro – adotar as 

seguintes ações: sinalizar a área com limite de velocidade para as vias rurais; sinalizar 

a área escolar como prevê a legislação pertinente; e promover a Educação para o 

Trânsito na escola (caso não esteja contemplada) na forma do artigo 76 da referida 

lei. 

Recomendações à Empresa responsável pelo Projeto: 

1) Incluir mão-de-obra da comunidade. 

RELATÓRIO ICONOGRÁFICO 

 

Figura 262 - Vila do gago – horta familiar coletiva (irrigada) com fins comerciais 
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Figura 263 - Vila do gago – horta familiar coletiva (irrigada) com fins comerciais (cont.) 
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Figura 264 - Vila do gago – horta familiar coletiva (irrigada) com fins comerciais (cont.) 
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Figura 265 - Vila do gago – horta familiar coletiva (irrigada) com fins comerciais (cont.) 
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Figura 266 - Vila do gago – horta familiar coletiva (irrigada) com fins comerciais (cont.) 
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Figura 267 - Vila do gago – horta familiar coletiva (irrigada) com fins comerciais (cont.) 
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Figura 268 - Vila do gago – horta familiar coletiva (irrigada) com fins comerciais (cont.) 
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Figura 269 - Vila do gago – Criação de aves 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 
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QUITAÇÃO DO CREA 
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Certidão de quitação do profissional Coordenador do Projeto Executivo no CREA 
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ARTs – Anotações de Responsabilidades Técnicas 
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Jose Dantas de Lima – Ecosam Consultoria em Saneamento Ambiental Ltda. 
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 576 

ECOSAM 

 

 

 



 

 

 577 

 

Jose Dantas de Lima 

 

 



 

 

 578 

 

Lauriston Ferreira Gomes Neto 

 

 

 

 



 

 

 579 

 

Mayara Guimarães Beltrão 

 



 

 

 580 

 

Bruno Eduardo de Souza Barboza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 581 

 

Aline Lourenço Vieira da Silva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 582 
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ENSAIOS LABORATORIAIS – QUALIDADE DE ÁGUAS 
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Licença Prévia – LP SUDEMA nº C7 2020 
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CARTAS DE ACEITE DE DEPÓSITO DE MATERIAL BIOLÓGICO 
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PONTOS GEORREFERENCIADOS DAS ARMADILHAS DO ESTUDO DO MEIO BIOTICO 

 

 

FLORA 

Unidade Amostral 
UTM 

Zona Latitude Longitude 

ADA 

P1 24M 690222 9211865 

P2 24M 690268 9211770 

P3 24M 690524 9211769 

P4 24M 690612 9211748 

P5 24M 691003 9211864 

P6 24M 691098 9211798 

P7 24M 691046 9211717 

P8 24M 691181 9211703 

P9 24M 691242 9211766 

P10 24M 691356 9211780 

AID 

P1 24M 691056 9212503 

P2 24M 691027 9212455 

P3 24M 690886 9212274 

P4 24M 690836 9212195 

AII 

P1 24M 690643 9210527 

P2 24M 690564 9210495 

P3 24M 690551 9210376 
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ENTOMOFAUNA 

Armadilha 
UTM 

Zona Longitude Latitude 

ADA 1 

Luminosa 1 24M 690520 9211780 

Luminosa 2 24M 690585 9211815 

Ativa 1 24M 690559 9211781 

Ativa 2 24M 690559 9211781 

Winkler 1 24M 690587 9211753 

Winkler 2 24M 690581 9211786 

Pitfall 24M 690592 9211776 

ADA 2 

Luminosa 1 24M 691212 9211815 

Luminosa 2 24M 691130 9211818 

Ativa 1 24M 691115 9211802 

Ativa 2 24M 691168 9211785 

Winkler 1 24M 691117 9211771 

Winkler 2 24M 691133 9211765 

Pitfall 24M 691203 9211758 

ADA 3 

Luminosa 1 24M 690351 9211903 

Luminosa 2 24M 690300 9211955 

Ativa 1 24M 690422 9211927 

Ativa 2 24M 690388 9211933 

Winkler 1 24M 690267 9211896 

Winkler 2 24M 690286 9211915 

Pitfall 24M 690243 9211874 

AID 

Luminosa 1 24M 690925 9211965 

Luminosa 2 24M 690976 9211971 

Ativa 1 24M 691092 9212433 
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Ativa 2 24M 691057 9212255 

Winkler 1 24M 691141 9212388 

Winkler 2 24M 691123 9212424 

Pitfall 24M 691129 9212384 

 

HERPETOFAUNA E MASTOFAUNA 

Pitfall 
UTM 

Zona Longitude Latitude 

ADA1 24 M 690556 9211794 

ADA2 24 M 691113 9211778 

ADA3 24 M 690238 9211882 

AID 24 M 691120 9212412 

 

MASTOFAUNA 

Armadilha 
UTM 

Zona Longitude Latitude 

ADA 1 

Pitfall trap 24M 690555 9211793 

Live trap 24M 690587 9211782 

Camera trap 24M 690597 9211797 

ADA 2 

Pitfall trap 24M 691113 9211778 

Live trap 24M 691117 9211804 

Camera trap 24M 691087 9211783 

ADA 3 

Pitfall trap 24M 690238 9211882 

Live trap 24M 690240 9211956 

Camera trap 24M 690192 9211938 

AID 

Pitfall trap 24M 691119 9212412 
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Live trap 24M 691079 9212467 

Camera trap 24M 691135 9212424 

 

 

ICTIOFAUNA 

Pontos amostrais 
UTM 

Zona Longitude Latitude 

ADA 

Ponto 1 24M 690663 9211812 

Ponto 2 24M 690835 9211860 

Ponto 3 24M 690424 9211905 

AID 

Ponto5 24M 690716 9212773 

Ponto 6 24M 691095 9212342 

Ponto 7 24M 690961 9210176 

AII 

Ponto 4 24M 688717 9213321 

Ponto 7 24M 690961 9210176 

 

AVIFAUNA 

Ponto amostral 
UTM 

Zona Longitude Latitude 

ADA1 24M  690652 9211822 

ADA2 24M  691250 9211841 

ADA3 24M  690327 9211838 

AID 24M  690865 9212665 
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Questionarios de Pesquisa do meio socioeconômico 

Comunidades  

Conselhos e representantes sociais 
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ESTE QUESTIONÁRIO TEM POR OBJETIVO COLETAR DADOS E IDENTIFICAR A 
REALIDADE 

SOCIOECONÔMICA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍCIO DE SÃO JOSÉ DO BOFIM 
Responda as perguntas e ajude na elaboração do PERFIL SOCIOECONÔMICO 

Nome do entrevistador:                                                   | N ͦ.Formulário-               |                        / 
Novembro de 2020 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO DO SÍTIO OU RESIDÊNCIA  

Nome da localidade / Sítio:                                                                                                        

1-Nome do Entrevistado:                                                                                                                                                     

2- Sexo:                                                  3-Apelido:                                 4-Naturalidade: 

5-Idade:  
 a-(  ) Até 20   b-(  ) 21 a 30   c-( ) 31 a 40  d-( ) 41 a 50  e-( ) 51 a 60   f-( ) 61 a 70   g-( ) 71 a 80    
h-(  ) 80 e mais 
 

6- Estado civil:    
(a) Solteiro(a)            (b) Casado(a)               (c) Viúvo(a)                     (d) Separado (a)                   
(e) União Estável 
 

7- Grau de instrução:   
a-(  ) Não alfabetizado               b- (  ) Ensino Fundamental incompleto               c- (  ) Ensino 
Fundamental Completo   
d-(  ) E.M. incompleto               e- (  ) E. M. completo                                           f- (  ) Superior 
 

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR 

8- Quem  mora com você: 
a-(  ) Pai                                    b-(  )Mãe                       c-(  )Companheiro(a )                     d-(  ) Outros 
parentes 
e-( )Filhos – Quantos: 
__________________________________________________________________________ 
 

9- Quantos dependentes estão estudando? 
 

10- Ocupação principal :            
a-(  ) Agricultor(a) Planta o Que? ____________________        b-(  ) Aposentado(a)                               
c-(  ) Do lar              
d-(  ) Desempregado(a)                                e-(  ) Autônomo                                      f-(  ) Servidor 
Público   
                  

11-Renda Familiar : 
a-(  ) até 1 salário mínimo                  b-(  ) De 1 a 2 salários mínimos                c-(  ) de 03 até 05 
salários mínimos             
 

12- Qual o tipo de programa social a família tem acesso? 
a-(  ) Bolsa família           b-(  ) Auxílio Emergencial        c-(  ) Não tem          d-(  )Outro. Qual? 
_________________ 
 

13-Qual o principal meio de transporte  
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a-(  ) A pé                        b-(  )Carona/bicicleta.              c-(  )Transporte coletivo                  
d-(  ) Transporte próprio(carro/moto).                             E-(  )Outros 
Quais__________________________________ 
 

 CONDIÇÕES DA HABITAÇÃO: 

14- Forma de aquisição da propriedade: 
a-(  ) Compra                           b-(  ) Herança                       c-(  ) Assentamento                      d-(  ) 
Aluguel                                    e-(  )Outros. Quais_____________________________ 
 

15- Quanto tempo possui a propriedade ? 16- números de Cômodos? 
 

17- material da construção:  
a-(  ) Alvenaria           b-(  ) Madeira         c-(  ) Pau a pique/ Taipa          d-(  ) Outros. 
Quais____________________ 

ORGANIZAÇÃO CULTURAL E SOCIAL: 

18- Você pertence a alguma cooperativa? 
a-(  )Não                              b-(  ) 
sim.Qual___________________________________________________________ 
 

19- pertence a algum grupo  social:  
a-(  ) Grupo de mães      b-(  ) Grupo. De Jovens     c-(  ) Grupo de artesão      e-(  )Outros. 
Quais_________________ 
 

20- Quais as atividades de laser: 
a-(  )Futebol      b-(  )Pescaria/Caça      c-(  ) Caminhar      d-(  )Outros. 
Quais_______________________________ 
 

SANEAMENTO E SAÚDE 

21- Qual a forma de abastecimento/armazenamento de água: 
a-(  ) Chafariz                                   b-(  ) Carro pipa                      c-(  ) Poço 
d-(  ) Cisterna /reservatório de água de chuva                                e-(  ) Outro. 
Especificar:______________________ 
 

22-Qual o destino dos dejetos da residência: 
a-(  ) Encanado para Estação de Tratamento de Esgoto       b-(  ) Fossa séptica                       c-
(  ) Corre a céu aberto 
d-(  ) Outros. Quais______________________ 
 

23- O que é feito com o lixo produzido em sua casa: 
a-(  ) Queimado                    b-(  ) Enterrado               c-(  ) Coletado pela  caçamba             d-(  ) 
Coletado pelo  trator                 e-(  ) Coletado pelo caminhão compactador                 f-(  
)Outros. Quais___________________________________ 
 

24-Tem acesso aos serviços de saúde  na comunidade: 
a-(  )Não          b-(  )sim. 
Quais___________________________________________________________________ 
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INFORMAÇÕES SOBRE O ATERRO SANITÁRIO 

25- Você sabe  o que é um 
lixão? 
a-(  ) sim                    b-(  ) Não 

26- Você sabe  o que é um 
aterro sanitário? 
a-(  ) sim                    b-(  ) 
Não 

27- Você sabe  o que é coleta 
seletiva? 
a-(  ) sim                    b-(  ) Não 
 

28- Na sua rua ocorre o serviço de varrição ou Coleta de Lixo: 
   a-(  )Sim, varrição e coleta             b-(  ) Só coleta                c-(  ) Só varrição        d-(  ) 
Outro__________________ 
 

29- Quais os dias de coleta de lixo: 
a-(  ) segunda- Quarta-Sexta           b-(  ) Terça-Quinta – Sábado         c- Outros. 
Quais_______________________ 
 

30- O Sr(a) acha importante que o lixo ( resíduo) gerado pela população seja coletado: 
a-(  ) Sim                                                   b-(  ) Não 
 

31- O Sr (a) acha que o lixo ( resíduo) coletado , devem ser colocados em  lugares 
adequados: 
a-(  ) Sim, isso é importante  para  saúde pública         b-(  ) Não 
 

32- O Sr.(a) teve alguma informação sobre o projeto do Aterro sanitário: 
a-(  ) Sim                                                    b-(  ) Não 
 

33- Como o Sr(a). Teve as informações do  aterro Sanitário: 
a-(  ) Jornal                                b-(  ) Tv                           c-(  ) Rádio                         d-(  ) Liderança 
local                                     e-(  ) Panfletos                          f-(  ) Prefeitura                 g- (  ) 
Outro______________________________________ 
 

34- O Sr(a) sabe onde  fica a área  pra implantação  do aterro sanitário: 
a-(  ) Não 
b-(  ) Sim. Se sim, Onde 
________________________________________________________________________ 
 

35-O Sr(a) acha que o aterro sanitário pode trazer algo de ruim para sua residência: 
a-(  ) Não                  b-(  )Sim, ruídos             c-(  ) Sim. Baratas, ratos, urubus                    d-(  
)Sim, transito 
e-(  ) Desvalorização da área de entorno        f-(  ) Outros . Quais 
______________________________ 
 

36- O que o sr(a) acha que o aterro sanitário pode trazer de bom  para comunidade: 
a-(  )Geração de emprego e desenvolvimento para região                b(  ) Valorização da área    
c-(  )Redução do impacto do lixo na cidade                  d-(  ) Outros 
_____________________________ 
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37-OBS- Principais propostas e soluções: 
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Foto 01: Rochas da Suíte transicional shoshonítica alcalina Teixeira/Serra Branca  – na estrada BR 110 próxima 
da cidade de Teixeira / PB. Coordenadas: 692892 E / 9202194 N 

 
 
 

 
 

Foto 02: Suíte Calcialcalina Conceição – granitos, quartzo-dioritos tonalitos. 
Coordenadas: 691587 E / 9212667 N 
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Foto 03: Grupo Seridó – próximo da cidade de Patos/PB – BR 230. 
Coordenadas: 687078 E / 9225782 N 

 
 

 
 

Foto 04: Grupo Seridó – próximo da cidade de Patos/PB – BR 230. 
Coordenadas: 687078 E / 9225782 N 
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Foto 05: Complexo Salgueiro – afloramentos na estrada PB – 110,  
entre Patos e São José do Bonfim. Coordenadas: 687277 E / 9209462 N 

 
 

 
Foto 06: Suíte Várzea Alegre – afloramentos na estrada BR – 230.  

Coordenadas: 678304 E / 9231362 N 
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Foto 07: Grupo Caicó – afloramentos na estrada BR – 230 entrocamento para cidade de 

Serra Negra do Norte / PB. Coordenadas: 674833 E / 9233506 N 
 
 
 

 
Foto 08: Complexo Granjeiro – afloramentos na estrada PB – 110 entre Patos e São José 

do Bonfim / PB. Coordenadas: 689284 E / 9217814 N 
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Foto 09: Relevo da ADA e AID - relevo predominantemente plano e suave-ondulado, cortada por vales 
estreitos, com vertentes dissecadas. Foto da casa sede do Sítio Chico Luís. 

 
 
 

 
 

Foto 10: 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. 
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Foto 11: 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. Vista do Mirante na Serra do Teixeira ao 
fundo a cidade de Patos/PB. 

 
 

 
 

Foto 12: Relevo da AII – Elevações residuais, na linha do horizonte. Esses relevos isolados 
testemunham os ciclos intensos de erosão que atingiram grande parte do sertão 

nordestino. Vista do Mirante na Serra do Teixeira. 
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Foto 13: Escavação de trincheiras com retroescavadeira para descrição do solo na área do 
empreendimento. 

 
 

 
 

Foto 14: Escavação de trincheiras com retroescavadeira para descrição do solo na área do 
empreendimento. 
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Foto 15 – Pequenos barreiros para o consumo animal. 
AID e ADA – Aterro Sanitário São José do Bonfim   
Coordenadas : 690800 E / 9211900 N  
 
 

 
 

Foto 16 – Coleta de água para análises 
AID e ADA – Aterro Sanitário São José do Bonfim 

Coordenadas : 690800 E / 9211900 N / 
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Foto 17 - Poço Tubular Profundo – ADA  
Coordenadas: 690746 E / 9211851 N 

 
 

 
 

Foto 18 - Poço Amazonas (cacimbão)  
Coordenadas: 690405 E / 9211940 N 
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Rhinella jimi Boana raniceps 

 

 

Scinax x-signatus Leptodactylus macrosternum 

 

 

Armadilha de queda (Pitfall trap) Profissional de Herpetofauna realizando 
busca ativa diurna 
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Profissional da Avifauna realizando o 
método de Listas de MacKinnon 

Redes de Neblina 

  

Cathartes aura. Cathartes burrovianus 

  

Paroaria dominicana. Polioptila plumbea 
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Profissional da Entomofauna realizando o 
método Extrator de Winkler. 

Profissional da Entomofauna realizando o 
método da armadilha luminosa 

 

 

Jaguajir rochae Brachymesia herbida 

  

Chironomidae sp.1 Dytiscidae sp. 
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Uso do arrasto na coleta de peixes Uso da tarrafa na coleta de peixes 

  

Astyanax bimaculatus Hyphessobrycon piabinhas 

 

 

Characidium bimaculatum Hoplias malabaricus 

 

 

 

Profissional de Mastofauna realizando 
Busca Ativa Noturna 

Live trap do tipo Tomahawk 
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Cerdocyon thous Gracilinanus agilis. 

 

 

Wiedomys pyrrhorhinos Herpailurus yagouaroundi 

 

 

Medida da Circunferência a Altura do Peito 
(CAP) de um indivíduo de Cenostigma 

bracteosum. 

Locais das parcelas foram 
georreferenciadas e marcadas com fida de 

identificação, 
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Hydrolea spinosa Aspecto geral com arvores espaças e 
predominância de arbustos. 

 

 

Corpo d’água localizado na Área de 
Influência Direta 

Corpo d’água localizado na Área de 
Influência Indireta. 
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ANOTAÇÕES 
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