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IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

A Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. detém a gestão de um Aterro de Resíduos 

Sólidos Urbanos em uma área de 24,00 hectares inseridos no imóvel 

denominado Fazenda Poço do Novilho s/nº, Zona Rural do município de Remígio – PB, 

e apresenta as seguintes características de identificação: 

 

Nome: Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. 

CNPJ: 35.479.391/0001-53 

Endereço:  Fazenda Poço do Novilho s/nº, Zona Rural, 

 Remígio - PB. CEP: 58398-000. 

E-mail: ecoterresiduos@gmail.com 

Representante Legal: Luciana de Macedo Barros 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

A implantação do aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos e sistema 

integrado de disposição final de resíduos sólidos urbanos, tem por essência o processo 

de recepção, descarga, compactação e cobertura dos resíduos sólidos urbanos, além do 

cuidado com o movimento de água/lixiviado dentro do empreendimento. A área total 

aprovada corresponde a 24,0 (vinte e quatro) hectares e está encravada no imóvel rural 

denominado de Fazenda Poço do Novilho – código do imóvel rural 999.970.416.592-7 –

, sob a matrícula 6078 e codificação no INCRA n° 91900520-f06f-4385-bd3e-

ffb7e89ce78f e com registro no SICAR n° PB-2512705-

B8440347E9DF44B39D180B7FD14ED457. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
A matriz de impacto ambiental é o cerne de um EIA. É a partir da sua elaboração 

que se consegue elaborar o prognóstico ambiental e as ações de mitigação e 

compensação dos impactos gerados por um determinado empreendimento. 

A elaboração da matriz de impacto do projeto Aterro Sanitário da Ecoter Gestão 

de Resíduos Ltda. e seu prognóstico foram baseados na metodologia de agregação 

associado a combinação e ponderação de atributos (SANCHEZ, 2013). Foi elencado os 

principais aspectos a ocorrerem nas fases de instalação e operação do empreendimento, 

projetando seus impactos dentro de uma escala de atributos e ponderando em variáveis 

pré-estabelecidas. Se utilizou de dados fornecidos pela Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. 

e dos dados levantados nos diagnósticos apresentados nos tomos anteriores para 

elencar os aspectos e definir os atributos e suas variáveis.  

Já o prognóstico foi sistematizado em um quadro, onde se apresentou uma 

análise qualitativa de cada aspecto estabelecido na matriz de impacto. 

Após as duas etapas supracitadas, se projetou as medidas mitigatórias e 

compensatórias, todas elas organizadas no formato de programas ambientais. No Termo 

de Referência emitido pela SUDEMA fora proposto que houvesse os seguintes 

programas: 

 

• Programa de Monitoramento da qualidade dos corpos d’águas (superficiais 

e subterrâneos); 

• Programa de resgate e realocação de fauna; 

• Programa de contratação de mão de obra e serviços; 

• Programa de educação ambiental; 

• Programa de comunicação social; 

• Programa de reuso/reciclagem de resíduos; 

• Programa de recomposição das áreas de empréstimo e bota-fora; 

• Programa de gerenciamento de resíduos sólidos; 

• Plano de encerramento do aterro. 

• Programa de proteção ao patrimônio cultural e prospecção arqueológica; 

• Programa de educação patrimonial; 

• Proposta de Compensação Ambiental. 

 



 

12 

 

Contudo, com a análise da matriz de impacto e do prognóstico (Tabela 1 e 2), 

reorganizamos os programas para se adequarem as peculiaridades do empreendimento 

Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. ou para o atendimento da legislação 

ambiental vigente. 

O Programa de Educação Ambiental não foi construído no formato dos outros, 

atendendo a Lei Federal 9.795/1999 que estabelece que a educação ambiental deve ser 

aplicada de forma transversal: 

 

“Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não-formal.” 

 

Assim, pontuamos em cada programa ambiental deste tomo uma série de ações 

voltadas para a educação ambiental, permitindo assim que a mitigação e compensação 

ambiental alcancem de forma integrada uma maior compreensão pela comunidade 

inserida no contexto do empreendimento Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de Resíduos 

Ltda. 

No contexto da fauna silvestre, considerando as Instrução Normativa Nº 

146/2007 e a Portaria Normativa Nº 10/2009 para estabelecer os procedimentos que 

tangem a gestão ambiental da fauna no processo de licenciamento ambiental. Desta 

forma, denominamos como Programa de Manejo de Fauna Silvestre. O termo se torna 

oportuno, visto que haverá uma demanda contínua de ações vinculadas a fauna para 

reduzir a ocorrência de animais atraídos pela operação do empreendimento. 

O programa de contratação de mão de obra e serviços não é necessariamente 

um programa ambiental, estando mais diretamente vinculado as atividades e 

procedimentos laborais do empreendimento, sendo assim, fora excluído deste tomo. 

O programa de gerenciamento de resíduos sólidos e o programa de 

reuso/reciclagem de resíduos aqui abordado se focou na operação das estruturas de 

apoio operacional do aterro (escritório, banheiros, etc.). A descrição vinculada a atividade 

principal do empreendimento possui memorial descritivo próprio. Desta maneira, 

agregamos estes 2 (dois) programas em um só. 

Semelhante a estratégia supracitada, entendemos que o Plano de encerramento 

do aterro é uma peça técnica que deve ser entregue separadamente aos programas 
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ambientais do EIA/RIMA, visto que se caracteriza mais como uma peça de engenharia, 

vinculado a operação do empreendimento. Já o Programa de recomposição das áreas 

de empréstimo e bota-fora possui uma semelhança com o Programa de Recuperação de 

Áreas Degradadas (PRAD), que por sua vez, é uma peça complementar ao 

procedimento de encerramento do aterro. Sendo assim, propomos abordar estes dois 

itens em uma proposta de PRAD inclusa neste tomo. 

O Programa de proteção ao patrimônio cultural e prospecção arqueológica, além 

do programa de educação patrimonial não se fez necessário já que a equipe de 

arqueólogos não identificou nenhum tipo de sítio na ADA, AID e AII. A educação 

patrimonial, seguindo o procedimento padrão, foi realizando durante a realização dos 

diagnósticos quando os técnicos visitaram as comunidades rurais do entorno. 

 

Dessa forma, os programas estabelecidos neste EIA/RIMA serão: 

 

• Programa de Monitoramento da qualidade dos corpos d’águas (superficiais 

e subterrâneos); 

• Programa de manejo de fauna silvestre e sinantrópica; 

• Programa de comunicação social; 

• Programa de recuperação de áreas degradadas; 

• Programa de gerenciamento de resíduos sólidos (áreas de apoio a 

atividade principal); 

• Proposta de Compensação Ambiental. 
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Tabela 1: Matriz de impacto do projeto Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. 
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e
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n
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I Circulação de informações sobre o projeto Ben. Dir. Temp. Imed. Reg. Sin. Interm Certa Baixa Irrev. Sim Alta 

I -O Aumento do tráfego de veículos nas vias Adv. Dir. Temp. Imed. Reg. Cum. Peq. Certa Baixa Rev. Não Alta 

I - O 
Interferência potencial em sítios 

arqueológicos 
Adv. Ind. Temp. 

Longo 
Prazo 

Loc. Cum. Peq. Baixa Baixa Irrev. Sim Média 

I – O 
Perda potencial de vestígios 

arqueológicos 
Adv. Dir. Perm. Imed. Loc. Cum. 

Interm
. 

Média 
Prob. 

Média Irrev. Sim Média 

I - O Modificação das formas de uso do solo Adv. Dir. Perm. Imed. Loc. Cum. Elev. Certa Alta Rev. Sim Alta 

I - O 
Supressão de áreas de cultura e 

pastagem e campo antrópico 
Adv. Dir. Perm. Imed. Loc. Cum. Elev. Certa Alta Irrev. Sim Média 

O Alteração da morfologia do terreno Adv. Dir. Perm. Imed. Loc. Cum. Peq. Certa Média Rev. Sim Alta 

I – O 
Consumo de recursos não renováveis 

(aditivos e combustíveis) 
Adv. Dir. Temp. Imed. Reg. Cum. Interm Certa Média Rev. Não Média 

I – O 
Emissão de gases de exaustão e 

partículas de motores 
Adv. Dir. Temp. Imed. Reg. Cum. Interm Certa Média Rev. Sim Média 

I – O Geração de empregos Ben. Dir. Temp. Imed. Mun. Cum. Interm Certa Baixa Rev. Não Média 

I – O Aumento da demanda de bens e serviços Ben. Dir. Temp. Imed. Reg. Cum. Interm Certa Média Rev. Não Média 

I – O Geração de impostos e contribuições Ben. Dir. Temp. Imed. Mun. Sin. Elev. Certa Alta Rev. Sim Alta 

O Emissão de vibração Adv. Dir. Temp. Imed. Loc. Cum. Peq. Certa Baixa Rev. Sim Pequena 

I – O 
Geração de resíduos sólidos  

(operação aterro) 
Adv. Dir. Temp. Imed. Loc. Cum. Elev. Certa Alta Rev. Sim Alta 

I – O 
Geração de resíduos sólidos  

(atividades secundárias do aterro) 
Adv. Dir. Temp. Imed. Loc. Cum. Peq. Certa Baixa Rev. Sim Pequena 

I – O Perda de habitats antropizados Adv. Dir. Perm. Imed. Loc. Cum. Elev. Certa Alta Irrev. Não Alta 

I – O Alteração do ambiente sonoro Adv. Dir. Temp. Imed. Loc. Cum. Interm Certa Média Rev. Sim Média 

I Afugentamento da fauna silvestre Adv. Dir. Temp. Imed. Loc. Cum. Elev. Certa Baixa Rev. Sim Média 

O Interação com a fauna silvestre Adv. Dir. Temp. Imed. Loc. Sin. Interm Certa Média Rev. Sim Alta 

I – O  Intervenção no escoamento superficial Adv. Dir. Perm. 
Méd. 
Prazo 

Loc. Cum. Interm Certa. Média Irrev. Não Média 

I – O Possibilidade do surgimento de erosões Adv. Indir. Temp. 
Méd. 
Prazo 

Loc. Sin. Interm 
Média 
Prob. 

Média Rev. Não Média 
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Continuação  

Fase Aspecto 
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O 
Aumento da carga de sedimentos nos 

corpos hídricos 
Adv. Dir. Temp. 

Méd. 
Prazo 

Mun. Sin. Interm 
Baixa 
Prob. 

Baixa Rev. Sim Média 

I – O Geração de efluentes Adv. Dir. Temp. Imed. Loc. Cum. Elev. Alta Alta Rev. Sim Alta 

I – O Vazamento de óleos e combustíveis Adv. Dir. Temp. Imed. Reg. Cum. Peq. 
Baixa 
Prob. 

Baixa Rev. Sim Pequena 

I – O 
Emissão de ruído acima dos níveis 

permitidos 
Adv. Dir. Temp. Imed. Loc. Sin. Peq. 

Baixa 
Prob. 

Baixa Rev. Sim Pequena 

O Emissão de material particulado Adv. Dir. Temp. Imed. Loc. Sin. Interm. Certa Média Rev. Sim Alta 

I – O Poluição das águas superficiais Adv. Dir. Temp. Imed. Mun. Sin. Peq. Baixa 
Prob. 

Baixa Rev. Sim Pequena 

I – O Impacto visual Adv. Dir. Temp. Imed. Loc. Cum. Interm Certa Alta Rev. Sim Alta 

 
LEGENDA: 

     

Fase I: Instalação O: Operação   
Expressão Ben.: Benéfico Adv.: Adverso   
Origem Dir.: Direta Ind.: Indireta   
Duração Temp.: Temporário Perm.: Permanente   
Escala Temporal Imed.: Imediato Méd. Prazo: Médio Prazo Long. Prazo: Longo Prazo  
Escala Espacial  Loc.: Local Mun.: Municipal Reg.: Regional  
 Cum.: Cumulatividade Sin.: Sinergismo   
Magnitude Peq.: Pequena Interm.: Intermediário Elev.: Elevada  
Ocorrência Baixa Prob.: Baixa Probabilidade Méd. Prob.: Média Probabilidade Alta Prob.: Alta Probabilidade Certa 
Severidade Baixa Média Alta  
Reversibilidade Irrev.: Irreversível Rev.: Reversível   
Existência de  Requisito Legal Não Sim   
Importância P.: Pequena M.: Média/ A.: Alta  
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Tabela 2: Prognóstico Ambiental do Projeto Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. 

01 

ASPECTO CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

EXPRESSÃO Benéfica  

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporária (no período que precede a implantação e durante a 
implantação). 

ESCALA TEMPORAL Imediata 

ESCALA ESPACIAL Regional  

REVERSIBILIDADE Irreversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Sinérgico 

MAGNITUDE Intermediária 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Alta 

SEVERIDADE Baixa 

ANÁLISE QUALITATIVA A presença de empreendimentos desse porte em pequenas 
localidades gera expectativas de diferentes ordens, algumas de 
caráter positivo, outras, negativo. Baseado nos diagnósticos, de 
modo geral, a expectativa em relação à implantação do 
empreendimento é positiva, pois sana o problema da gestão de 
resíduos sólidos da região atendida, bem como gera empregos, 
renda e impostos em escala regional. 

 
02 

ASPECTO AUMENTO DO TRÁFEGO DE VEÍCULOS NAS VIAS  

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporária  

ESCALA TEMPORAL Imediata 

ESCALA ESPACIAL Regional 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Pequena 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Não 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Alta 

SEVERIDADE Baixa 

ANÁLISE QUALITATIVA Impacto de escala regional devido ao transporte dos resíduos 
sólidos entre a cidades atendidas pelo empreendimento até o 
local de destinação final (aterro). Existe a potencialidade de 
derramamento de resíduos ou chorume, em acidentes – o que 
será reduzido significativamente pela manutenção periódica dos 
veículos. O trânsito dos mesmos nas vias rurais adjacentes pode 
ser um incômodo, mas reduzido pela baixo povoamento 
adjacente ao empreendimento. 
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03 

ASPECTO INTERFERÊNCIA POTENCIAL EM SÍTIOS 
ARQUEOLÓGICOS 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Indireta 

DURAÇÃO Temporária  

ESCALA TEMPORAL Longo Prazo 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Irreversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Pequena 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Baixa Probabilidade 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Média 

SEVERIDADE Baixa 

ANÁLISE QUALITATIVA Como apresentado no diagnóstico arqueológico, não foram 
encontrados sítios arqueológicos em nenhuma das áreas de 
influência, o que reduz drasticamente riscos reais ao 
patrimônio cultural material e imaterial da localidade. 

 
04 

IMPACTO PERDA POTENCIAL DE VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Permanente 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Irreversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Intermediária 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Média Probabilidade 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Média 

SEVERIDADE Média 

ANÁLISE QUALITATIVA Como apresentado no diagnóstico arqueológico, não foram 
encontrados sítios arqueológicos em nenhuma das áreas de 
influência, o que reduz drasticamente risco de perda real ao 
patrimônio cultural material e imaterial da localidade. 

 
05 

ASPECTO MODIFICAÇÃO DAS FORMAS DE USO DO SOLO 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Permanente 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Elevada 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Alta 

SEVERIDADE Alta 

ANÁLISE QUALITATIVA Haverá a alteração no uso do solo na área do 
empreendimento, principalmente nas áreas destinadas para 
as células onde serão depositados os resíduos sólidos. 
Mesmo após o encerramento das atividades do aterro e 
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início do processo de recuperação da área degradada, a 
reversibilidade será comprometida, havendo apenas a 
capacidade da área ser utilizada para reflorestamento, não 
podendo haver outras utilizações quanto ao uso e ocupação 
do solo.  

 
06 

ASPECTO SUPRESSÃO DE ÁREAS DE CULTURA E PASTAGEM E 
CAMPO ANTRÓPICO 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Permanente 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Irreversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Elevada 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Média 

SEVERIDADE Alta 

ANÁLISE QUALITATIVA Este impacto é inevitável para que a atividade possa ocorrer, 
provocando então a perda desse espaço antes destinado a 
agropecuária. Mesmo após o encerramento das atividades, 
não se recomenda a volta deste tipo de uso do solo 

 
 

07 

ASPECTO ALTERAÇÃO DA MORFOLOGIA DO TERRENO 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Permanente 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Pequena 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Alta 

SEVERIDADE Média 

ANÁLISE QUALITATIVA A topografia natural será alterada, já que haverá escavações 
para montagem das células e formação das pilhas. Contudo, 
com a compactação do resíduo e encerramento das células 
a tendência que se estabeleça pequenas elevações que não 
irão influenciar drasticamente na paisagem adjacente, 
principalmente depois da sua recuperação. 

 
08 

ASPECTO CONSUMO DE RECURSOS NÃO RENOVÁVEIS 
(ADITIVOS E COMBUSTÍVEIS) 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporária 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Regional 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 
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MAGNITUDE Intermediária 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Não 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Média 

SEVERIDADE Média 

ANÁLISE QUALITATIVA Serão consumidos recursos não renováveis desde a 
implantação do projeto através do tráfego de veículos, ou do 
maquinário que opera o transporte e deposição dos resíduos 
sólidos nas células 

 
09 

ASPECTO EMISSÃO DE GASES DE EXAUSTÃO E PARTÍCULAS 
DE MOTORES 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporária 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Regional 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Intermediária 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Média 

SEVERIDADE Média 

ANÁLISE QUALITATIVA Este impacto ocorrerá com a circulação dos veículos em 
ambientes abertos, de fácil dispersão dos gases, não 
causando assim problemas atmosféricos. Vale ressaltar que 
todos os maquinários estão dentro das normas ambientais 
de emissões de gases. 

 
10 

ASPECTO GERAÇÃO DE EMPREGOS 

EXPRESSÃO Benéfico 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporária 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Municipal 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Intermediária 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Não 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Média 

SEVERIDADE Baixa 

ANÁLISE QUALITATIVA Com a chegada do empreendimento, existe a previsão de 
contratação de mão de obra local, ao tempo que não 
influenciará negativamente na retirada excessiva de 
profissionais de outras atividades econômicas da região, 
garantindo assim crescimento e equilíbrio. 

 
11 

ASPECTO AUMENTO DA DEMANDA DE BENS E SERVIÇOS 

EXPRESSÃO Benéfico 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporária 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Regional 
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REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Intermediária 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Não 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Média 

SEVERIDADE Média 

ANÁLISE QUALITATIVA Se dará através da contratação de projetos, geração de 
empregos e melhoria de renda da população, que permita a 
possível abertura de estabelecimentos comerciais, bem 
incrementos na infraestrutura, que terão um efeito 
multiplicador na economia regional. 
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ASPECTO GERAÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

EXPRESSÃO Benéfico 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporária 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Municipal 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Sinérgico 

MAGNITUDE Elevada 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Grande 

SEVERIDADE Alta 

ANÁLISE QUALITATIVA Se dará através do recolhimento de impostos e tributos 
referentes a prestação de serviços (contratação de projetos, 
fornecimento de materiais, alimentação aos funcionários) 
que irão elevar a arrecadação, principalmente daqueles de 
origem municipal, como o ISS. 

 
13 

ASPECTO EMISSÃO DE VIBRAÇÃO 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporária 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Pequena 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Pequena 

SEVERIDADE Baixa 

ANÁLISE QUALITATIVA Durante a instalação e operação do empreendimento serão 
gerados ruídos e vibrações através do uso de máquinas e 
veículos. Como todos os equipamentos terão seu 
funcionamento dentro das normas ambientais vigentes, os 
ruído e vibrações estarão dentro dos parâmetros permitidos. 



 

21 

 

 
14 

ASPECTO GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
(OPERAÇÃO PRINCIPAL DO ATERRO) 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporária 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Elevada 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Alta 

SEVERIDADE Alta 

ANÁLISE QUALITATIVA O empreendimento opera com a gestão de resíduos sólidos, 
acumulando quantitativos expressivos nas células 
implementadas. Mesmo com todo o procedimento de 
controle ambiental estabelecido, é a atividade 
potencialmente poluidora mais relevante do 
empreendimento. Executá-lo com eficiência e eficácia será 
fundamental para boa manutenção do empreendimento, 
além da garantia de inexistência de danos ambientais. 
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ASPECTO GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
(ATIVIDADES SECUNDÁRIAS DO ATERRO) 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporária 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Pequena 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Pequena 

SEVERIDADE Baixa 

ANÁLISE QUALITATIVA Os resíduos sólidos serão gerados em todas as fases do 
empreendimento. Na implantação, por exemplo, existirão os 
gerados pela supressão de vegetação, limpeza do terreno, 
escavação das células. Já na operação, excluindo a 
atividade principal, apenas existirá resíduo de varrição e 
orgânicos associados ao escritório e refeitório, em 
quantitativos reduzidos visto o número diminuto de 
funcionários. 
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16 

ASPECTO PERDA DE HABITATS ANTROPIZADOS 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Permanente 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Irreversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Elevada 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Não 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Alta 

SEVERIDADE Alta 

ANÁLISE QUALITATIVA Este impacto será de escala local, onde serão substituídos 
os habitats existentes atualmente para dar espaço as células 
onde serão depositados os resíduos sólidos. Após o 
encerramento do aterro não será possível dar uma 
destinação para o espaço a atividades antrópicas, como 
agricultura, pecuária ou, mesmo parcelamento do solo para 
fins residencial e industrial. 
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ASPECTO ALTERAÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporário 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Intermediária 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Média 

SEVERIDADE Média 

ANÁLISE QUALITATIVA Por se tratar de uma área aberta, os ruídos provocados pela 
operação da atividade serão dispersados. Além disso, os 
maquinários estarão funcionando dento dos parâmetros 
estabelecidos na legislação vigente. 
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ASPECTO AFUGENTAMENTO DE FAUNA SILVESTRE 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporário 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Elevada 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Média 

SEVERIDADE Baixa 

ANÁLISE QUALITATIVA Ao iniciar as atividades na área, consequentemente haverá 
o afugentamento da fauna silvestre existente no local. É 



 

23 

 

importante ressaltar que as espécies encontradas na área 
da ADA são generalistas e de capacidade alta de 
deslocamento e adaptabilidade em ambientes diversos, o 
que auxilia sua recolonização em ambientes adjacentes. 
Contudo, o impacto será reduzido através de programa de 
manejo de fauna silvestre.  
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ASPECTO INTERAÇÃO COM A FAUNA SILVESTRE  

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporário 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Sinérgico 

MAGNITUDE Intermediária 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Alta 

SEVERIDADE Média 

ANÁLISE QUALITATIVA Com operação do aterro, haverá uma atração de parte da 
fauna silvestre, devido montante de resíduos sólidos 
depositado em um local só. Essa interação é inevitável, 
podendo ser minimizada pelo programa de manejo de fauna 
silvestre. 
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ASPECTO INTERVENÇÃO NO ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Permanente 

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Irreversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Intermediária 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Não 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Média 

SEVERIDADE Média 

ANÁLISE QUALITATIVA A construção das células para deposição de resíduos 
sólidos e das calhas de chorume provocam alterações no 
escoamento superficial do solo, que será ajustado a partir da 
concepção dos projetos de engenharia. Com o correto 
dimensionamento, não haverá prejuízo para a dinâmica do 
escoamento das águas superficiais.  
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ASPECTO POSSIBILIDADE DE SURGIMENTO DE EROSÕES 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Indireta 

DURAÇÃO Temporário 

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Sinérgico 

MAGNITUDE Intermediária 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Média Probabilidade 

REQUISITO LEGAL Não 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Média 

SEVERIDADE Média 

ANÁLISE QUALITATIVA Esse impacto poderá surgir devido à exposição do solo a 
processos erosivos após a supressão da vegetação da 
área, mesmo com todo o controle ambiental estabelecido. 
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ASPECTO AUMENTO DA CARGA DE SEDIMENTOS NOS CORPOS 
HÍDRICOS 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporário 

ESCALA TEMPORAL Médio Prazo 

ESCALA ESPACIAL Municipal 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Sinérgico 

MAGNITUDE Intermediária 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Baixa Probabilidade 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Média 

SEVERIDADE Baixa 

ANÁLISE QUALITATIVA O bota-espera utilizado para promover a cobertura de solo 
das pilhas de resíduos depositadas nas células podem gerar 
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alguma descarga de sedimento para os cursos hídricos 
durante o período de chuvas. Esse potencial impacto é 
reduzido pela correta locação desse material dentro da área 
do aterro, evitando sua proximidade a locais de escoamento 
superficial mais acentuados. As pilhas de resíduos não 
geram riscos reais nesse sentido, devido sua compactação 
diária, além do controle gerado pelas calhas de chorume. 
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ASPECTO GERAÇÃO DE EFLUENTES 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporário 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Elevada 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Alta 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Alta 

SEVERIDADE Alta 

ANÁLISE QUALITATIVA Pelo fato da concentração de resíduos sólidos em um local 
restrito, a produção e acúmulo de chorume é altíssimo. 
Contudo, é importante ressaltar a existência das calhas que 
captam este efluente e o direcionam para as bacias de 
acumulação. Como o empreendimento se encontra no 
semiárido, em boa parte do ano, haverá a evaporação da 
parte líquida do mesmo, o que reduz seu volume 
significativamente. 
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ASPECTO VAZAMENTO DE ÓLEOS E COMBUSTÍVEIS 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporário 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Regional 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Pequena 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Baixa Probabilidade 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Pequeno 

SEVERIDADE Baixa 

ANÁLISE QUALITATIVA O risco de vazamento de óleos e combustíveis durante as 
fases de implantação e operação depende de variáveis 
como o estado de conservação dos equipamentos 
utilizados, a existência de procedimentos operacionais 
adequados e o treinamento dos operadores evitarão origem 
de vazamentos que só ocorrerão realmente em situações 
acidentais. 
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ASPECTO EMISSÃO DE RUÍDO ACIMA DOS NÍVEIS PERMITIDOS 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporário 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Sinérgico 

MAGNITUDE Pequena 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Baixa Probabilidade 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Pequeno 

SEVERIDADE Baixa 

ANÁLISE QUALITATIVA O aumento do tráfego de veículos e a operação de 
maquinário na área das células de deposição de resíduo 
sólido acarretarão a emissão de ruídos nas áreas 
diretamente afetadas. Como os maquinários se manterão 
sempre em condições de operação baseados nos padrões 
originais de fábrica, qualquer equipamento que apresentar 
desvio será retirado para manutenção.  
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ASPECTO EMISSÃO DE PARTICULADO 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporário 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Sinérgico 

MAGNITUDE Intermediário  

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Alta 

SEVERIDADE Média 

ANÁLISE QUALITATIVA A emissão de material particulado decorrerá da 
movimentação de veículos nas vias de acesso não 
pavimentadas e do processo de cobertura da pilha de 
resíduos com solo. Contudo, este processo é minimizado 
pelo processo padrão de umidificação continuada das vias e 
implantação de uma cerca viva ao redor do aterro. 
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ASPECTO POLUIÇÃO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporário 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Municipal 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Sinérgico 

MAGNITUDE Pequena 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Baixa Probabilidade 

REQUISITO LEGAL Sim 

GRAU DE IMPORTÂNCIA Pequeno 

SEVERIDADE Baixa 

ANÁLISE QUALITATIVA Neste empreendimento, o potencial de poluição das águas 
superficiais é de baixa severidade, especialmente pelo 
controle ambiental existente no projeto, promovido pelas 
calhas de coleta de chorume, bem como, pelas 
características na paisagem natural: como se localiza na 
região semiárida, a parte liquida do chorume evapora 
rapidamente, como a presença de cursos d’águas perenes 
é inexistente. No período chuvoso, como já dito, o sistema 
de calhas evita o surgimento do dano ambiental. 
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ASPECTO IMPACTO VISUAL 

EXPRESSÃO Adversa 

ORIGEM Direta 

DURAÇÃO Temporário 

ESCALA TEMPORAL Imediato 

ESCALA ESPACIAL Local 

REVERSIBILIDADE Reversível 

CUMULATIVIDADE E SINERGISMO Cumulativo 

MAGNITUDE Intermediário 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA Certa 

REQUISITO LEGAL Sim 
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GRAU DE IMPORTÂNCIA Alta 

SEVERIDADE Alta 

ANÁLISE QUALITATIVA O impacto visual causado na área terá uma magnitude 
intermediária, visto que durante a operação do 
empreendimento as pilhas de resíduos geram o impacto 
visual negativo. O uso da camada de solo para cobrir o 
resíduo auxilia na redução do impacto, e a posterior 
execução do PRAD após encerramento das células o 
minimiza de forma permanente. 
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2. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUAS 

(SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS) 

 
2.1 JUSTIFICATIVA 

 

De maneira geral, aterros sanitários possuem uma estrutura muito bem 

planejada para o controle ambiental, já que eles operam com uma heterogeneidade de 

poluentes. Ao mesmo tempo, o volume de resíduos depositados diariamente é na casa 

de toneladas, o que gera um grande volume de subprodutos perigosos, como gases e 

líquidos, este último denominado de forma geral como chorume. 

Para que o impacto ambiental decorrente da operação do aterro seja evitado, 

toda a célula de depósito de resíduos sólidos é revestida por uma manta 

impermeabilizante. Todo o chorume produzido então escorre deste espaço inicial para 

uma bacia de captação através de calhas, ambas também impermeabilizadas para evitar 

que haja contaminação do solo e posteriormente do lençol freático. 

No entanto é importante se estabelecer como medida preventiva o 

monitoramento de águas superficiais e subterrâneas dentro da abrangência da AID e 

ADA, respectivamente. Esta ação de controle ambiental é fundamental para investigação 

contínua da impermeabilização das estruturas do aterro. Adicionado a isto, o programa 

também atende as diretrizes da política nacional de meio ambiente, bem como, a dos 

recursos hídricos, principalmente no que tange a garantia da manutenção da qualidade 

das águas como recurso natural coletivo. 

 

2.2 PÚBLICO-ALVO 

 

• Colaboradores envolvidos nas operações deste programa; 

• Comunidades adjacentes ao empreendimento inseridas na AID. 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

• Estabelecer protocolo de monitoramento de águas superficiais; 

• Estabelecer protocolo de monitoramento de águas subterrâneas; 

• Estabelecer capacitação dos protocolos junto aos colaboradores; 

• Estabelecer conscientização ambiental sobre a temática junto as 

comunidades adjacentes ao empreendimento inseridas na AID. 
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2.4 METAS 

 

Meta 01 – Seguir os procedimentos estabelecidos no protocolo de monitoramento de 

águas superficiais durante o período de operação do aterro; 

Meta 02 – Seguir os procedimentos estabelecidos no protocolo de monitoramento de 

águas subterrâneos durante o período de operação do aterro; 

Meta 03 – Capacitar todos os colaboradores do empreendimento quanto informações 

sobre o monitoramento de águas superficiais e subterrâneas durante o período de 

operação do aterro; 

Meta 04 – Conscientizar as comunidades adjacentes ao empreendimento inseridas na 

AID quanto informações sobre o monitoramento de águas superficiais e subterrâneas 

durante o período de operação do aterro. 

 

2.5 INDICADORES AMBIENTAIS 

 

1. Ausência de contaminação de águas superficiais e subterrâneas; 

2. Pelo menos 80% dos colaboradores capacitados sobre importância do 

monitoramento de águas superficiais e subterrâneas. 

3. Pelo menos 80% das comunidades conscientizadas sobre a importância do 

monitoramento de águas superficiais e subterrâneas. 

 

2.6 METODOLOGIA 

 

2.6.1 Protocolo de monitoramento de águas superficiais 

 

Serão estabelecidos os pontos de coleta de águas superficiais dentro da AID do 

empreendimento para o estabelecimento de uma linha de base . Essa corresponderá 

ao estabelecimento do parâmetro de qualidade da água antes de iniciar a operação do 

empreendimento, e servirá de referência para as coletas posteriores. Os parâmetros 

físico-químicos levantados deverão seguir aqueles estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 357/2005 e suas complementações posteriores. 

A cada 06 (seis) meses deverá ser realizado uma campanha de coleta de água 

nos cursos de água superficiais, e as amostras serem levados para análise em 

laboratório credenciado para realização de testes com água e posterior emissão de 
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laudo, seja no Conselho Regional de Química e/ou no INMETRO. Os métodos de coleta 

deverão ser aqueles estabelecidos pela ABNT NBR 9897:1987 e ABNT NBR 9898:1987. 

Nos períodos de estiagem, quando os rios temporários estiverem secos, não se 

realizará coletas de água, mas deverá ser emitido relatório de constatação da 

impossibilidade do monitoramento.  

 

2.6.2 Protocolo de monitoramento de águas subterrâneas 

 

Serão utilizados para o monitoramento de águas subterrâneas poços perfurados 

dentro da ADA que serão utilizados como poços testes (Figura 1). É importante que sua 

distribuição se faça de forma representativa e bem espacializado para garantir o melhor 

monitoramento durante os anos de operação do aterro sanitário. 

Antes de início da operação deverá ser realizado a linha de base, que 

corresponderá ao estabelecimento do parâmetro de qualidade da água antes de iniciar 

a operação do empreendimento, e servirá de referência para as coletas posteriores. Os 

parâmetros físico-químicos levantados deverão seguir aqueles estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 396/2008 e suas complementações posteriores. 

 

 

   Desenhista: Cleberton Costa. 

 

A cada 06 (seis) meses deverá ser realizado uma campanha de coleta de água 

nos poços testes, e as amostras serem levadas para análise em laboratório credenciado 

Figura 1: Poço teste instalado na ADA do empreendimento para monitoramento de águas subterrâneas 
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para realização de testes com água e posterior emissão de laudo, seja no Conselho 

Regional de Química e/ou no INMETRO.  

Nos períodos de estiagem, caso os poços estiverem sem recarga, não se 

realizará coletas de água, mas deverá ser emitido relatório de constatação da 

impossibilidade do monitoramento.  

 

2.6.3 Protocolo para capacitação dos colaboradores sobre o monitoramento de 

águas superficiais e subterrâneas 

 

Profissionais habilitados em recursos hídricos (químicos, engenheiros 

ambientais, biólogos) deverão realizar capacitação dos colaboradores do aterro sanitário 

sobre a importância do monitoramento de águas superficiais e subterrâneas. A cada ano 

deverá ser realizado um minicurso para reciclagem do pessoal.  

  

2.6.4 Protocolo para conscientização ambiental sobre o monitoramento de águas 

superficiais e subterrâneas com as comunidades adjacentes ao 

empreendimento inseridos na AID. 

 

Profissionais habilitados em recursos hídricos (químicos, engenheiros 

ambientais, biólogos) deverão participar de eventos promovidos nas comunidades 

adjacentes ao empreendimento inseridos na AID para participar e realizar momentos de 

conscientização sobre a importância do monitoramento de águas superficiais e 

subterrâneas, inclusive demonstrando as técnicas de controle ambiental que garantem 

a não contaminação dos corpos d’água do entorno.  

Para promoção destes momentos, deverá ser aproveitado o calendário de 

atividades das comunidades, como por exemplo, reuniões públicas, eventos 

comunitários e escolares, entre outros. A cada ano deverá ser realizado um minicurso 

para reciclagem do pessoal.  
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2.7 CRONOGRAMA 

 
Tabela 3: Cronograma do Programa de Monitoramento de Águas Superficiais e Subterrâneas. 

Protocolo de monitoramento de águas superficiais 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Atividade de coleta de amostra, envio para 
análise e emissão de relatório 

X  X  X  X  

Protocolo de monitoramento de águas subterrâneas 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Atividade de coleta de amostra, envio para 
análise e emissão de relatório 

 X  X  X  X 

Capacitação dos colaboradores 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Curso de capacitação X  X  X  X  

Atividades de conscientização ambiental sobre a importância do monitoramento das águas superficiais e subterrâneas 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Participação em eventos comunitários (feiras, 

reuniões públicas, celebrações, atividades 

escolares etc.) 

 X  X  X  X 
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3. PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE E SINANTRÓPICA 

 
3.1 JUSTIFICATIVA 

 

De maneira geral, aterros sanitários provocam perturbação a fauna silvestre. 

Seja devido à movimentação de máquinas (muitas espécies são hipersensíveis a sons 

ou vibrações), seja pela alteração da paisagem.  

Existem também aquelas que são atraídas pela operação do aterro, podendo ser 

espécies da fauna silvestre e/ou sinantrópica (espécies adaptadas ao ambiente alterado 

pelos humanos e que se utilizam dele como nicho ecológico). 

Devido a isto, muitos acidentes acontecem. É comum em canteiros de obras 

animais considerados nocivos serem mortos por operários, e atropelamentos ocorrerem 

nas vias de acesso. 

Na última década a legislação ambiental relacionada ao manejo de fauna em 

processos de licenciamento ambiental vem se estabelecendo como importante política 

pública para conservação da biodiversidade.  

Contudo, é importante ponderar que as obras impactam a fauna de forma e 

intensidade diferenciadas. Prova disto, é que a Instrução Normativa Ibama Nº 146/2007 

foi modificada pela Portaria Ibama Nº 10/2009 pela incapacidade de cumpri-la para os 

empreendimentos não hidroelétricos. 

Sendo assim, é importante se considerar o projeto de engenharia da obra, para 

projetar os potenciais impactos a fauna, e assim, elaborar um programa de 

afugentamento e salvamento de fauna silvestre com razoabilidade e funcionalidade. 

No empreendimento, os impactos a fauna silvestre são moderados, pois a área 

estabelecida para a implantação do aterro já se encontra perturbada pela atividade 

agrícola implantada anteriormente e perda da diversidade faunística e florística. 

Segundo a operação do aterro ocorrerá apenas durante o dia, o que já reduz os 

riscos a fauna das áreas adjacentes, que é fortuita e evita a exposição diária. Obras que 

possuem atividades em horário noturno elevam drasticamente o risco de acidentes com 

fauna silvestre, já que é o período de maior atividade da maioria dos mamíferos e 

anfíbios, grupos mais impactados por obras de infraestrutura.  

Contudo, salienta-se que o depósito de resíduos sólidos – principalmente antes 

de se iniciar a cobertura da pilha com terra – gera atrativo para espécies carniceiras. 
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Desta maneira, para atender a legislação ambiental vigente se faz necessário 

manter um programa de afugentamento, resgate e salvamento de fauna silvestre durante 

a instalação do aterro, e um posterior monitoramento das populações de vertebrados 

terrestres. Com estes dados, caso haja algum tipo de decréscimo populacional 

comprovadamente associada a atividade promovida pelo projeto, seria possível 

desenvolver estratégias de mitigação para solucionar o impacto 

Além disso, um protocolo de afugentamento de espécies sinantrópicas garantirá 

a redução de conflitos entre a fauna e a operação do aterro,  permitindo que os 

colaboradores do empreendimento estejam preparados para agir nesta situação. 

 

3.2 PÚBLICO-ALVO 

 

• Colaboradores envolvidos nas operações deste programa; 

• Comunidades adjacentes ao empreendimento inseridas na AID. 

 

3.3 OBJETIVOS 

 

• Estabelecer protocolo de redução de riscos com animais na área do 

empreendimento; 

• Estabelecer protocolo de ação rápida a acidentes com fauna; 

• Estabelecer protocolo de ação de dispersão de fauna sinantrópica; 

• Estabelecer protocolo de monitoramento de fauna silvestre; 

• Estabelecer capacitação dos protocolos junto aos colaboradores; 

• Estabelecer conscientização ambiental sobre a temática junto as 

comunidades adjacentes ao empreendimento inseridas na AID. 

 

3.4 METAS 

 

Meta 01 – Seguir os procedimentos estabelecidos no protocolo de redução de riscos 

com animais durante todo o período de instalação e operação do empreendimento; 

Meta 02 – Seguir os procedimentos estabelecidos no protocolo de ação rápida a 

acidentes com fauna durante todo o período de instalação e operação do 

empreendimento; 
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Meta 03 – Seguir os procedimentos estabelecidos no protocolo de ação de dispersão de 

fauna sinantrópica durante todo o período de instalação e operação do empreendimento; 

Meta 04 – Seguir os procedimentos estabelecidos no protocolo de monitoramento de 

fauna silvestre durante todo o período de instalação, parte da operação do 

empreendimento (período a ser estabelecido pelo órgão ambiental licenciador); 

Meta 05 – Capacitar todos os colaboradores da obra nos protocolos supracitados durante 

todo o período de instalação e operação do empreendimento; 

Meta 06 – Conscientizar ambientalmente sobre as relações da fauna silvestre e 

sinantrópica junto as comunidades adjacentes ao empreendimento inseridas na AID 

durante a instalação e operação do empreendimento. 

 

3.5 INDICADORES AMBIENTAIS 

 

1. Ausência de acidentes com fauna; 

2. Acidentes com fauna em uma taxa menor do que 10% durante o período de 

atividades de instalação e operação do empreendimento; 

3. Fauna sinantrópica controlada durante a operação do empreendimento; 

4. 04 grupos de vertebrados terrestres monitorados durante a instalação do 

empreendimento e durante certo período da operação (definição dada pelo 

órgão ambiental licenciador); 

5. Pelo menos 80% dos colaboradores capacitados sobre importância do manejo 

de fauna silvestre e sinantrópica; 

6. Pelo menos 80% das comunidades conscientizadas sobre a importância do 

manejo de fauna silvestre e sinantrópica. 

 

3.6 METODOLOGIA 

 

3.6.1 Protocolo de redução de riscos com animais na obra (vertebrados) 

  

Antes de iniciar a supressão vegetal da área que será implantada o aterro deverá 

ser inspecionado troncos e pedras grandes dispostas na localidade utilizando-se de 

apetrechos de manejo de fauna silvestre (Figura 2). 
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Caso seja encontrado indivíduos da fauna silvestre do subfilo Vertebrata (em 

especial répteis, aves ou mamíferos) estes devem ser direcionados (reduzindo o contato 

ao máximo) para que escapem para área florestada adjacente ao empreendimento. 

Caso seja encontrado ninhos ou ninhegos no local da instalação da obra haverá 

a necessidade de uma análise individual da situação, evitando a perturbação sobre os 

filhotes. Se for possível, é aconselhável redirecionar a frente de supressão para outra 

direção, e aguardar que os ninhegos emplumem e saem naturalmente da área. Caso 

não haja opção, os ninhegos deverão ser retirados do local, e criados artificialmente por 

uma equipe especializada em fauna silvestre, para posterior soltura em área florestada 

adequada.  

 

3.6.2 Protocolo de ação rápida a acidentes com fauna silvestre (vertebrados) 

 

Caso ocorram acidentes com algum indivíduo da fauna silvestre, o mesmo 

deverá ser acondicionado em caixa de transporte específica e levado a uma clínica 

veterinária ou centro de reabilitação de animais silvestres (CRAS) credenciada a Ecoter 

Gestão de Resíduos Ltda. 

O animal deverá passar por tratamento específico. Caso haja recuperação total 

do indivíduo, o mesmo deverá ser solto próximo ao seu local de origem. Caso seja 

diagnosticado a não capacidade de retorno ao ambiente natural, o animal deverá ser 

destinado a zoológicos ou criadores conservacionistas credenciados ao SISFAUNA 

(IBAMA, 2007; IBAMA, 2009; IBAMA 2015). 

 

3.6.3 Protocolo de ação de dispersão de fauna sinantrópica durante a operação 

do aterro sanitário 

 

Medidas preventivas deverão ser tomadas para evitar a entrada de espécies da 

fauna sinantrópica terrestre (bovinos, caprinos, cães errantes, galináceos, raposas etc.). 

Para isso, poderá ser instalado uma tela de alambrado por volta da área que se 

encontram as células de deposição de resíduos sólidos. 

O monitoramento visual durante o procedimento deverá ser realizado durante 

todos os dias de operação do aterro. Caso se identifique a presença de animais terrestres 

junto as células, os mesmos deverão ser afugentados. Para isso, poderá ser utilizado 
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fogos de artifício do tipo foguete. Deverá ser registrado em uma planilha dados como 

espécie, horário de visualização e método de afugentamento utilizado. 

Posteriormente, uma equipe de campo deverá realizar uma ronda pelo entorno 

em busca do ponto falho por onde os animais estão tendo acesso. Encontrado, deverá 

ser reportado ao setor responsável para reparos necessários. 

Já para as espécies de aves que acessam por via aérea o aterro. Deverá ser 

estabelecido um protocolo mais rígido. Um colaborador deverá se manter observando se 

as aves apenas planam por cima do aterro ou se elas pousam nas pilhas de resíduos 

sólidos antes da deposição de terra. Havendo um número excessivo de indivíduos 

poderá ser lançado fogos de artifício do tipo foguete para dispersão dos mesmos. Caso 

o problema persista e não se controle com esta técnica, poderá ser lançado de métodos 

mais complexos, a saber: 

 

• Falcões treinados (apenas profissionais habilitados deverão realizar o 

procedimento) para realizar perseguições e perturbação no ambiente, 

decorrendo no afugentamento das aves sinantrópicas; 

• Drones e aeromodelos que simulam os ataques realizados pelos falcões; 

• Cães treinados para realizar afugentamento de aves que pousam próximo as 

pilhas (apenas profissionais habilitados deverão realizar o procedimento). 

 

3.6.4 Protocolo de monitoramento de fauna silvestre 

 

O trabalho consiste na realização de campanhas de monitoramento de fauna 

silvestre com duração de 06 (seis) dias, onde serão 05 (cinco) destinados ao trabalho de 

campo e outro para montagem e desmobilização logística. 

Deverão ser monitorados pelo menos os 04 (quatro) grupos taxonômicos de 

vertebrados terrestres – anfíbios, répteis, aves e mamíferos – através dos seus dados 

populacionais (biometria, sexagem, identificação taxonômica, etária, entre outros) que 

permitam avaliar se a instalação e operação do empreendimento impacta na dinâmica 

ecológica da biodiversidade existente na área controle. Os peixes, neste caso, pela falta 

de cursos d’água perenes dentro da AID pode ser excluído do monitoramento. 

Cada grupo possui metodologias de coleta de dados específicas, a saber: 
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HERPETOFAUNA 

 

Métodos de amostragem 
Armadilha de Queda – Em cada ponto determinado montar no mínimo uma linha 

de armadilha de queda (tipo pitfall) formada por 11 (onze) baldes de 60 litros 

acompanhados por “mureta de lona”, preferencialmente em desenho amostral linear, 

sendo ajustada para não linear apenas em situação dificultada pelo relevo. 

Busca ativa – Coletas ativas diurnas e noturnas para captura de espécimes que 

normalmente não são capturados no método de pitfall. 

 

Tipo de marcação 
Os espécimes capturados terão seus dados biológicos coletados e 

posteriormente marcados. As espécies de anuros e algumas de squamata serão 

marcadas com corante intracutâneo, e devolvidos ao local de captura original. 

Espécimes de quelônios, crocodilianos e alguns outros squamata serão marcados com 

brincos/lacre. 

 

AVIFAUNA 

 

Métodos de amostragem 

PlayBack – Levantamento com equipamento de playback para identificação de 

aves que não sejam comumente inventariadas pelo método supracitado 

Observações diretas – Levantamento por visualização com binóculos e fotografia 

para aves que não sejam comumente inventariadas pelos métodos de playback ou rede 

de neblina. 

Rede de Neblina – Esforço amostral de 600 horas-rede-m² por expedição, 

estabelecidos pelo cálculo 2 redes X 15 metros² X 4 horas X 5 dias. As redes serão 

abertas às 5:00 até às 9:00 com o intuito de amostrar espécies não amostrada pelas 

demais metodologias supracitadas. 

 

Marcação 
Espécimes devem ser capturados, tomados dados biológicos e marcados com 

anilhas CEMAVE/ICMBio para contribuição do monitoramento nacional de aves como 

estabelece a Instrução Normativa IBAMA Nº 08/2017. Após manejo deverão ser soltos 

no local de captura original.  
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MASTOFAUNA: PEQUENOS MAMÍFEROS 

 

Métodos de amostragem 

Armadilha de Queda – Em cada ponto determinado montar no mínimo uma linha 

de armadilha de queda (tipo pitfall) formada por 11 (onze) baldes de 60 litros 

acompanhados por “mureta de lona”, preferencialmente em desenho amostral linear, 

sendo ajustada para não linear e redução do número de baldes apenas em situação 

dificultada pelo relevo e pedologia. Esta estrutura pode ser compartilhada com linha de 

pitfall do levantamento da herpetofauna 

Armadilhas tipo sherman e tomahawk – Em cada ponto determinado montar no 

mínimo 2 (duas) linhas formadas por 12 (doze) armadilhas, formada por 6 (seis) estações 

de duas armadilhas, sendo uma posicionada no chão e outra em superfície acima do 

solo de no mínimo 1 metro. Cada linha distante no mínimo 50 metros uma da outra. 

Todas deverão ser iscadas e revisadas, no mínimo, uma vez ao dia. 

 

Marcação 
Espécimes devem ser capturados, tomados dados biológicos e marcados com 

brincos de identificação. Após manejo deverão ser soltos no local de captura original.  

A sedação de pequenos mamíferos deverá ser realizada por profissional 

habilitado a este tipo de procedimento se utilizando dos procedimentos preconizados 

pelo seu Conselho Profissional. 

MASTOFAUNA: MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE 

 

Métodos de amostragem 

Armadilha Fotográfica – Em cada ponto determinado instalar minimamente 1 

(uma) armadilha fotográfica (camtrap) iscadas com alimentos diversos para aumentar 

sucesso de captação de imagens. 

Busca ativa – Percurso aleatório dentro ou pelo entorno do fragmento amostrado, 

anotando espécie e número de espécimes observados durante cada incursão. Haverá 

incursões pelo período matutino (entre 4:30 até 12:00) e vespertino (a partir das 17:30). 

Registro e recolhimento de carcaças – Será vistoriado vias de acesso aos 

caminhões que saem do empreendimento em direção a fábrica da Mineração Nacional 

S/A. Os espécimes deverão ser fotografados no local da coleta acompanhado da 

coordenada geográfica da mesma. Dependendo do estado em que a carcaça se 
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encontra – pouco destroçada ou sem putrefação avançada – elas serão recolhidas e 

levadas para coleção científica ou faculdades de veterinária. 

Para complementação das metodologias supracitadas poderão ser realizadas 

entrevistas com moradores locais que habitem um raio de 5 (cinco) Km do 

empreendimento. 

 

QUIRÓPTEROS 

 

Métodos de amostragem 

Rede de Neblina – Esforço amostral de 2.250 horas-rede-m² por expedição, 

estabelecidos pelo cálculo 6 redes X 15 metros²X 5 horas X 5 noites. As redes serão 

abertas às 17:30 até às 22:30 com o intuito de amostrar o período de atividade das 

diferentes espécies de morcegos. 

 

Marcação 

Espécimes devem ser capturados, tomados dados biológicos e marcados com 

brincos de identificação. Após manejo deverão ser soltos no local de captura original.  

 

Coletas eventuais 

Para todos os grupos monitorados, espécies que não foram registradas no 

diagnóstico do EIA/RIMA para a localidade devem ser sacrificados e conservados com 

métodos estabelecidos pelas normas de curadoria científica – excetuando-se aquelas 

presentes em lista oficiais de espécies ameaçadas de extinção. O número permitido de 

indivíduos coletados deve ser estabelecido pelo órgão ambiental licenciador através de 

autorização de coleta expedida. 

O sacrifício dos espécimes deverá ser realizado por profissional habilitado a este 

tipo de procedimento se utilizando dos procedimentos preconizados pelo seu Conselho 

Profissional. A conservação dos espécimes deverá seguir os métodos estabelecidos 

pelas normas de curadoria científica. 

Para depósito dos indivíduos coletados recomenda-se, que quando possível, a 

amostra seja repartida para uma coleção científica mais próxima e representativa, e outra 

para uma segunda de menor representatividade, estimulando o fortalecimento de 

coleções em centros de pesquisa do interior do Estado da Paraíba. 
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3.6.5 Capacitação dos protocolos junto aos colaboradores 

 

Profissionais habilitados em manejo de fauna silvestres (biólogos, zootecnistas 

e veterinários habilitados) deverão realizar capacitação dos colaboradores destinados ao 

manejo de fauna. A cada ano deverá ser realizado um minicurso para reciclagem do 

pessoal. Os mesmos profissionais deverão estar disponíveis durante todo o período da 

obra para situações emergenciais.  

 

3.6.6 Protocolo para conscientização ambiental sobre o monitoramento de fauna 

silvestre e dispersão de espécies sinantrópicas com as comunidades 

adjacentes ao empreendimento inseridos na AID. 

 
Profissionais habilitados em fauna (biólogos, zootecnistas e veterinários) 

deverão participar de eventos promovidos nas comunidades adjacentes ao 

empreendimento inseridos na AID para participar e realizar momentos de 

conscientização sobre a importância do monitoramento de fauna silvestre e do 

procedimento de dispersão de espécies sinantrópicas realizada pelo aterro sanitário, 

inclusive demonstrando as técnicas de controle ambiental utilizadas.  

Para promoção destes momentos, deverá ser aproveitado o calendário de 

atividades das comunidades, como por exemplo, reuniões públicas, eventos 

comunitários e escolares, entre outros. A cada ano deverá ser realizado um minicurso 

para reciclagem do pessoal.  
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        Fonte: http://equiposfauna.com.br/produtos.php?id=44#!prettyPhoto. 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G H 

Figura 2: Apetrechos de manejo de fauna silvestre. A: Luva de raspa de couro B: Laço freeman C:  Puçá de contençãos D: Laço cambão E: Gancho 
para serpente F: Caixa transportadora G: Caixa para serpente H: Gaiola de contenção. 
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3.7 CRONOGRAMA 

 
Tabela 4: Cronograma do Programa de Afugentamento, Salvamento e Resgate de Fauna Silvestre (Vertebrados). 

Redução de riscos com animais na obra 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Inspeção do local da vegetação a ser suprimida X X X X X X X X 

Inspeção diária dos locais adjacentes a área de 
supressão vegetal 

X X X X X X X X 

Manejo de espécimes encontrados.* X X X X X X X X 

Ação rápida a acidentes com fauna silvestre 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Acionamento do protocolo de resposta a 
acidentes com fauna silvestre.* 

X X X X X X X X 

Capacitação dos colaboradores 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Curso de capacitação X  X  X  X  

Monitoramento da fauna silvestre 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Protocolo de manejo de animais silvestre e 

sinantrópicos durante a operação do aterro 

sanitário* 

X X X X X X - - 

*Caso animais sejam encontrados nos locais da instalação do empreendimento. 
OBS: Estas atividades estabelecidas ultrapassarão o 4º ano de operação, devendo ser mantidas pelos 20 anos planejados. 
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4. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
4.1 JUSTIFICATIVA 

 
Diversas atividades que ocorrerão durante a instalação e operação do 

empreendimento tendem a gerar questionamentos da população inserida na sua AID e 

AII, bem como demais partes envolvidas. Toda essa circunstância pode propagar 

informações incorretas e/ou especulativas sobre a real situação que acontecerá na área. 

Neste sentido e visando mitigar a ocorrência destas situações, a implantação 

deste Programa de Comunicação Social justifica-se abrir e garantir um canal de 

comunicação entre a empresa e o público afetado, a fim de informar a população sobre 

as atividades de forma objetiva e transparente, além de esclarecer dúvidas, garantir 

críticas e sugestões a respeito das questões sociais e ambientais. 

Desta forma, este programa se torna indispensável para a divulgação e 

articulação entre as partes interessadas, servindo como instrumento de diálogo e 

esclarecimento sobre as características do projeto. 

 

4.2 PÚBLICO-ALVO 

 

• Colaboradores envolvidos nas operações deste programa; 

• Comunidades adjacentes ao empreendimento inseridas na AID. 

 

4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estabelecer e direcionar relacionamento com diversos públicos do 

empreendimento de forma a torná-los contínuos, integrados e dinâmicos; 

2. Promover níveis básicos de satisfação em relação às expectativas frente à 

chegada do empreendimento e suas interfaces na vida dos indivíduos e 

grupos sociais; 

3. Conquistar a participação e o comprometimento dos diversos públicos de 

relacionamento para obter integração, sensibilização e colaboração da 

comunidade prevendo um canal aberto de comunicação; 

4. Maximizar a percepção dos aspectos positivos do empreendimento e sobre 

as ações mitigadoras sobre os impactos negativos; 
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5. Atuar em parceria com terceiros na promoção de alternativas de 

desenvolvimento socioeconômico da cidade; 

6. Divulgar metas, ações, etapas e resultados dos Programas contidos neste 

EIA RIMA e no futuro Plano Básico Ambiental do empreendimento. 

 

4.4 METAS 

 
1. Estabelecer meios de comunicação direta e indireta com o público-alvo (E-

mail, WhatsApp ou Telegram, Formulário, Telefone e Reuniões Públicas); 

2. Realizar uma reunião pública por semestre com a comunidade da AID; 

3. Realizar uma reunião pública por semestre com as partes interessadas do 

projeto; 

4. Reduzir ao máximo os conflitos e problemas relacionados à implantação do 

empreendimento, se houver, através do esclarecimento de questionamentos 

e solicitações realizadas pela comunidade; 

5. Registrar e responder 100% das manifestações das partes interessadas. 

 

4.5 INDICADORES 

 

1. Funcionamento de todos os meios de comunicação; 

2. Quantitativo de comunicações realizadas e esclarecidas por meio de 

comunicação; 

3. Quantidade de pessoas informadas sobre as atividades do empreendimento; 

4. Ata da reunião pública com a comunidade; 

5. Tempo de resposta e esclarecimento das comunicações inferiores a um mês;  

6. Ata da reunião pública com as partes interessadas. 

 

4.6 METODOLOGIA 

 

4.6.1 Escopo de execução do programa  

 

Por se tratar de um novo empreendimento, serão apresentadas ações diretas e 

objetivas para a comunicação com os diversos públicos, sendo:  
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• Meios de comunicação: disponibilizar e divulgar os meios de comunicação com 

a comunidade – telefone, e-mail e WhatsApp e/ou Telegram via instalação de 

placas nas principais entradas do empreendimento, além de disponibilizar 

formulário padrão para registro de demandas externas, junto a portaria do 

empreendimento;  

• Reuniões públicas: definir cronograma de reuniões com a comunidade, na fase 

de instalação e no primeiro ano de operação do processo de expansão, levando 

para conhecimento das comunidades da AID a formatação do processo, seus 

benéficos, e medidas mitigadoras para os impactos negativos;  

• Reuniões públicas stakeholders: definir cronograma de reuniões com o público 

de interesse, na fase de instalação e no primeiro ano de operação do 

empreendimento, levando a estes a formatação do processo de expansão, seus 

benefícios e medidas mitigadoras para os impactos negativos;  

• Encontro com a comunidade: ações propostas nas ações de educação 

ambiental estabelecidas nos demais programas, pautadas no direcionamento 

dado pelo Diagnostico Sócio Participativo – DSP, realizado na AID.  

• Controle de manifestação com partes interessadas: disponibilizar, receber, 

registrar e dar retorno às demandas protocoladas por meio dos registros 

recebidos na portaria do empreendimento, bem como nas demais formas de 

contato disponíveis (e-mail, telefone, cartas, etc). 

• Capacitação dos colaboradores: deverá ser organizadas reunião de 

capacitação com os profissionais envolvidos neste e demais programa para 

passar a política social da empresa e assim todos executarem o mesmo modo de 

operação para atendimento ao público e mediação de conflitos, caso venham a 

existir. 
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4.7 CRONOGRAMA 

 
Tabela 5: Cronograma do Programa de Comunicação Social. 

Redução de riscos com animais na obra 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Inspeção do local da vegetação a ser suprimida X X X X X X X X 

Inspeção diária dos locais adjacentes a área de 
supressão vegetal 

X X X X X X X X 

Manejo de espécimes encontrados.* X X X X X X X X 

 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

 X X X X X X X X 

Promoção de alternativas de desenvolvimento socioeconômico da cidade 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Apoio e/ou promover de ações socioeconômicas 
associadas a entidades parceiras 

X  X  X  X  

Protocolo de Divulgação 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Divulgação de metas, ações, etapas e resultados 

dos Programas contidos neste EIA RIMA e no 

futuro Plano Básico Ambiental do 

empreendimento 

X X X X X X X X 
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5. PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ÁREAS DE APOIO A 

ATIVIDADE PRINCIPAL)  

 

5.1 JUSTIFICATIVA 

 

Grande parte dos resíduos originados das nossas atividades diárias são 

depositados clandestinamente em terrenos baldios, várzeas e taludes de cursos de 

água, provocando impactos ao meio ambiente. Alguns destes impactos são plenamente 

visíveis e provocam comprometimento da paisagem, além da proliferação de vetores de 

contaminação. 

Para sanar estes desafios, foi instituída a Lei Federal 12.305/2010, que 

estabeleceu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, orientando os procedimentos a 

serem estabelecidos pelos entes federativos quanto essa matéria. Recentemente, o 

Estado da Paraíba lançou seu plano de gestão integrada de resíduos sólidos, 

adequando-o a realidade do Estado (PARAÍBA, 2015a; PARAÍBA, 2015b).   

Como já relatado, não será abordado neste programa a operação principal do 

aterro sanitário, mas sim da gestão dos resíduos sólidos gerados pela infraestrutura de 

apoio empreendimento. Será instalado estruturas como escritório, refeitório, guaritas, 

que deverão sempre conter coletores de resíduos (Figura 3). A vegetação suprimida e o 

solo da área das células serão considerados como componentes para a recuperação 

ambiental da área, denominado bota fora ou bota espera, sendo reservados para a fase 

de implantação do procedimento. 

A única produção de resíduos sólidos serão aquelas vinculadas as rotinas diárias 

do tipo urbano, seguindo o estabelecido na NBR 10004/2014, a saber: 

 

• De origem da varrição. 

• Papel e toalhas higiênicas. 

• Material de escritório. 

• Origem orgânica (restos de alimentos) 

 

Em relação a produção de efluentes oriundos da atividade principal não deverão 

ser tratados neste programa. Banheiros com instalação de fossas sépticas deverão ser 

instalados para uso dos colaboradores com o intuindo de evitar a contaminação do 

ambiente de entorno com efluentes sanitários. 
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Desta forma, estabelecer de forma eficiente o programa de gerenciamento dos 

resíduos sólidos e efluentes sanitários é cumprir com a obrigatoriedade legal que é 

demandada, além de estabelecer um padrão de excelência durante o período de 

operação do empreendimento, contribuindo com a conservação do meio ambiente.    

 

  Figura 3: Modelo de escritório a ser usado no empreendimento. 

Desenhista: Cleberton Costa. 

 

5.2 PÚBLICO ALVO ESPECÍFICO 

 

Colaboradores envolvidos nas operações do empreendimento. 

 

5.3 OBJETIVOS 

 

• Estabelecer protocolo de atividades para a disposição do resíduo sólido;  

• Estabelecer a rotina de retirada dos resíduos para destinação final; 

• Estabelecer programa de conscientização ambiental com os colaboradores; 

• Controlar o risco de contaminação do entorno por dejetos. 

 

5.4 METAS 

 
Meta 01 – Manter os procedimentos de segregação e disposição final e destinação dos 

resíduos sólidos nos padrões estabelecidos em protocolo;  
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Meta 02 – Manter os colaboradores capacitados e conscientizados sobre a disposição 

correta dos resíduos sólidos; 

Meta 03 – Manter a área de entorno livre de contaminação. 

 

5.5 INDICADORES AMBIENTAIS 

 

• Minimização da geração de resíduos sólidos; 

• Resíduos sólidos depositados e segregados apenas nos locais estabelecidos 

em protocolo; 

• Inexistência de resíduos sólidos dispostos incorretamente; 

• Funcionários mobilizados e praticando a disposição correta dos resíduos 

sólidos; 

• Correta destinação final dos resíduos sólidos; 

 

5.6 METODOLOGIA 

 

5.6.1 Categorização dos Resíduos Sólidos 

 

Deverá ser planejado locais estratégicos para implantação de coletores de 

segregação, estabelecendo assim a rotina de descarte junto aos colaboradores. 

Ao mesmo tempo, será classificado os tipos de resíduos gerados no escritório, 

guaritas e outas estruturas de apoio, além no ambiente externo adjacente, baseando-se 

na NBR 10004/2014. Esse material deverá ser quantificado a fim de se estimar o volume 

a ser produzido. Após a caracterização deverá ser estabelecido estratégias de 

destinação dos resíduos. 

Com a implantação das estratégias deverão ser estabelecidos a divulgação a 

respeito da destinação de resíduos sólidos junto aos colaboradores, auxiliando na 

conscientização ambiental dos cooperados.  

 

5.6.2 Estabelecimento da Rotina de Coleta, Segregação e Destinação de Resíduos 

Sólidos 

 

Após a classificação e segregação dos resíduos, estes devem ser armazenados 

nos coletores (Figura 4). Os resíduos orgânicos deverão ser destinados diariamente para 

as células do aterro seguindo procedimento próprio.  
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Para os resíduos não orgânicos, a rotina de destinação será semelhante, de 

acordo com o limite de armazenamento dos coletores, e deverão ser entregues as 

cooperativas de catadores que estarão associados ao empreendimento. 

 

Figura 4: Coletores de resíduos sólidos que devem ser instalados no escritório do emppreendimento. A e 
B: Coletores de área de passagem. C: Coletores de pilhas e baterias. 

 

 

5.6.3 Estabelecimento do Programa de Conscientização Ambiental com os 

Colaboradores 

  

Uma equipe capacitada deverá manter um programa de conscientização 

ambiental e repassar a todos os colaboradores e visitantes da obra.  

A  

B  C  
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Deverão ser estabelecidos encontros onde se discutirá de forma lúdica e 

acessível as orientações a respeito dos resíduos sólidos (definições, classificações) e 

como proceder com eles. 

Recursos midiáticos autoexplicativos sobre o tema poderão ser fixados como 

instrumento educacional complementar. 

Deverá se estabelecer o monitoramento das ações de conscientização ambiental 

através dos relatórios dos programas de deposição, segregação e destinação de 

resíduos de varrição (material de escritório, embalagens, etc.) com objetivo de averiguar 

se está havendo eficiência da conscientização ambiental.  
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5.7 CRONOGRAMA 

 
Tabela 6: Cronograma dos Programas de Gestão de Resíduos Sólidos (Área de Apoio a Atividade Principal). 

Categorização dos Resíduos Sólidos 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Alocação de coletores para segregação dos resíduos sólidos. X    x    

Monitoramento da destinação do resíduos sólidos. X X X X X X X X 

Divulgação junto a equipe sobre a gestão de resíduos sólidos.  X  X  X  X 

Estabelecimento da Rotina de Coleta, Segregação e Destinação de Resíduos Sólidos 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Armazenamento dos resíduos sólidos X X X X X X X X 

Destinação dos resíduos sólidos X X X X X X X X 

Retirada de resíduo reciclado por catadores* - - - - - - - - 

Estabelecimento da Estratégia de Conscientização Ambiental com os Colaboradores 

Ação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Apresentação da estratégia de conscientização ambiental junto aos 

colaboradores 

X X X X X X X X 

Monitoramento das ações do estratégicas de conscientização ambiental. X X X X X X X X 

*Caso acordos sejam firmados. 
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6. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA 

 

6.1 JUSTIFICATIVA 

 

Por se tratar de um aterro sanitário, toda a vegetação existente na localidade 

onde será instalado as células de deposição de resíduos sólidos e a bacia de captação 

de chorume precisará ser suprimida. Contudo, como já relatado no diagnóstico da 

biodiversidade, a vegetação da ADA é composta por um mosaico de vegetação ruderal 

associada a porção de vegetação nativa impactada por rebanhos bovino e caprino. 

Após o período de operação, a área se encontrará descaracterizada em relação 

ao momento que o antecede. Dessa maneira, é importante entendermos que o processo 

de restauração da paisagem natural será um procedimento que demandará um esforço 

para estabilização da vegetação. 

Dessa forma, identificamos que a melhor estratégia pós-período de operação é 

que haja uma restauração visando compor um remanescente de floresta nativa, pois o 

uso para agricultura se tornará inviável, devido ao quantitativo de resíduos depositados 

nas células desativadas. Também construir um aparelho de uso coletivo, como um 

parque linear, não se aplica a este caso, devido a distância que o empreendimento se 

encontra dos núcleos urbanos. 

Já para a implantação de uma floresta nativa, a área se torna possível. A 

conformação das células desativadas dificulta o acesso por agentes impactantes, o que 

reduz a perturbação ambiental. O solo recomposto, mesmo de baixa fertilidade, será 

gradativamente melhorado pela colonização das espécies nativas inseridas na 

recuperação e pelo processo de formação da serapilheira. Espécies arbóreas 

conseguirão acessar parte da matriz calcária subsequente permitindo que nutrientes 

antes inertes participem da dinâmica ecológica da área. 

Por isso, este programa de recuperação de área degradada (PRAD) propõe que 

a revegetação deva seguir um modelo que busque a recomposição de um remanescente 

florestal nativo, retomando seu papel ecológico para fauna silvestre local. 

 

6.2 PÚBLICO-ALVO 

 

• Colaboradores envolvidos nas operações deste programa; 

• Comunidades adjacentes ao empreendimento inseridas na AID. 
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6.3 OBJETIVO 

 

• Implantar um remanescente florestal de vegetação nativa utilizando as 

principais técnicas de restauração florestal para o bioma Caatinga. 

 

6.4 META 

 

Meta 01 – Promover a implantação de um remanescente de vegetação nativa na 

área impactada pelo empreendimento até o final do cronograma estabelecido; 

 

6.5 INDICADORES AMBIENTAIS 

 
1. Ausência do surgimento de processos erosivos (sulcos, ravinas e voçorocas) 

nas áreas em recuperação e subsequente carreamento do solo; 

2. Existência de cobertura vegetal nas áreas atendida pelos métodos de 

recuperação aplicados; 

3. Colonização pela fauna silvestre nativa, seguindo a composição de espécies 

associadas a cada estágio de regeneração. 

 

6.6 METODOLOGIA 

 

6.6.1 Estabilização de taludes e suavização do relevo 

 

O cenário pós-extração esperado deve ser aquele típico da atividade de aterros 

sanitários: uma área elevada formada por taludes e bermas decorrentes do depósito de 

resíduos sólidos nas células.  

Propomos que as células desativadas que passarão pelo processo de 

recuperação ambiental simulem o máximo possível um pequeno morro, garantindo 

assim, a colonização de uma área maior pela comunidade florística local. 

Assim, os taludes e bermas, sempre que possível, serão suavizados para uma 

declividade de 45° com o auxílio de escavadeiras do tipo CAT 336 e carregadeiras do 

tipo 966, que se utilizarão de sobras do material de bota-fora e bota-espera. Este 

processo deverá ser ajustado com a drenagem natural da paisagem para reduzir 

qualquer formação de erosões. 
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Toda esta operação deverá ocorrer durante a estação seca, evitando a perda do 

bota fora por lixiviação e a erosão do trabalho realizado. Como forma de proteção 

adicional, deverá ser instalado uma manta geotêxtil, esta reduzirá potenciais erosões e 

reduzirá o ressecamento do solo, como auxiliará na etapa de restauração florestal 

(Figura 5). 
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Figura 5: Proposta de restauração do empreendimento: Após o encerramento da célula haverá a realização do reflrestamento buscando connstruir uma área 
de vegetação nativa de Caatinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenhista: Cléberton Costa. 

Célula 

Encerrada 

Célula no início 

de operação 

Processo de  

Recuperação  

(20 anos) 
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6.7 RESTAURAÇÃO 

 

O método de restauração proposto será baseado em uma série de métodos e 

dividido por etapas, buscando fomentar a recuperação natural (ANDERSON, 1953; 

SANTOS et.al, 2020). É recomendável o cercamento e sinalização da área, evitando a 

entrada de agentes impactantes. 

 

6.7.1 Primeira Etapa – Plantio de gramíneas, outras herbáceas e plantas xerófitas 

 

No final de março deverá ser realizado o plantio de gramíneas e outras 

herbáceas preconizadas para contensão de taludes, sugere-se a proporção de 01 kg 

semente/3.000 m². (Quadro 1), aplicando sobre a área semeada uma manta geotêxtil.  

Com a chegada das chuvas é esperado que haja o brotamento dessa primeira 

cobertura vegetal, garantindo a redução dos efeitos negativos causados do período 

chuvoso (ravinamento, lixiviação, etc.). Neste primeiro ano de recuperação, não se 

recomenda realizar nenhum plantio direto, apenas permitir a colonização por espécies 

da flora associada ao estágio inicial de regeneração do bioma Caatinga. Pode se agregar 

a este PRAD as técnicas de nucleação adaptadas ao Seridó Paraibano desenvolvidas 

por SANTOS et al. (2020), onde se insere núcleos de espécies vegetais xerófitas das 

famílias das Cactaceae e Bromeliaceae. 

Paralelamente deverão ser implantados alguns elementos da metodologia de 

nucleação estabelecida por ANDERSON (1953), a saber: 

 

• Poleiros de aves. 

• Ninho de roedores. 

• Translocação de serapilheira e banco de sementes. 

 

Os poleiros possuem a função de atrair aves para o pouso de descanso. Neste 

momento é comum que as mesmas defequem, onde aquelas que possuem hábito 

alimentar frugívoro e granívoro acabam dispersando sementes de plantas nativas.  

Será construído estruturas de madeira compostas por uma haste variando de 03 

a 04 metros. Na sua ponta deverá instalado uma plataforma e poleiros.  

Eventualmente poderá ser colocado frutas na plataforma com o objetivo de atrair 

um número maior de espécies (Figura 6).  



 

60 

 

De forma adicional, poderá ser construído poleiros com caixas de nidificação, 

estas podem atrair aves da ordem Pscitaciformes (maracanãs, periquitos e papagaios) 

e Piciformes (pica-paus), entre outras espécies que se utilizam de ocos para tal utilidade. 

Os poleiros deverão ser distribuídos de forma aleatória, buscando preencher a 

área restaurada. O distanciamento entre cada estrutura deverá ser de 50 a 100 metros. 

 

Figura 6: Modelos de poleiro a serem utilizados na área de restauração. Á esquerda: Poliero com caixa 
de nidificação; Ao centro: Poleiro com plataforma para deposição de alimento atrativo. À direita: Poliero 
de descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ninhos de roedores são estruturas compostas por uma pilha de madeiras que 

atrai pequenos mamíferos de hábito noturno, que a utilizam como esconderijo. 

Deverão ser montadas pilhas com uma altura de 1,5 m e com área variando de 

4 a 9m². Eventualmente, poderão ser depositados próximo dos ninhos frutas a fim de 

atrair roedores não residentes, gerando potencialidade de novos registros de espécies. 

A transposição de serrapilheira é uma estratégia para acelerar o processo de 

colonização da flora e da fauna edáfica. É de suma importância utilizá-la, pois ela 
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auxiliará na dinâmica de restauração e conservação do solo, que neste caso em especial, 

necessitará de um esforço maior já que suas características originais foram abaladas 

pela atividade de extração mineral. 

Deverá ser retirado parcelas de serrapilheira de remanescentes florestais 

adjacentes a ADA da mesma fitofisionomia levantada no diagnóstico desse EIA/RIMA. 

Na ausência de áreas de vegetação semelhantes próximos, deverá ser coletado material 

em fragmentos nas bacias hidrográficas subsequentes. De forma alguma, deverá ser 

translocada serrapilheira de fitofisionomia distinta daquela originalmente existente. 

O material deverá ser colocado junto os ninhos de roedores, onde este formará 

o substrato onde a pilha de madeira será colocada (Figura 7). Esta madeira poderá ter 

origem alóctone, desde que seja garantido o tratamento do material para evitar 

propagação vegetativa.  

Não se deve colocar o folhiço a seu aberto, pois o mesmo ressecará e será 

levado pelo vento. Caso se proponha a inserir mais serrapilheira fora dos ninhos de 

roedores, se recomenda colocar sobre ela palhadas de culturas agrícolas, camas 

sobrepostas curtidas ou restos de podas.  

 

 

6.7.2 Segunda Etapa – Plantio direto  

 

No segundo ano de recuperação deverá ser realizado um diagnóstico situacional 

das áreas em recuperação, buscando identificar a diversidade de espécies faunísticas e 

Figura 7: Estruturas complementares de atração de fauna silvestre para a áreade restauração. 
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florísticas que colonizaram a área, o desenvolvimento das mesmas, o grau de 

conservação do solo, e consequentemente, definir o estágio de regeneração alcançado 

nas áreas. 

Com os dados estabelecidos, será definida a lista de espécies arbóreas que 

serão plantadas, reforçando com espécies do estágio que a mesma se encontra, e 

inserindo algumas de estágios de regeneração subsequentes. 

Espera-se que na área onde houve o plantio de gramíneas e herbáceas se 

estabeleça um campo herbáceo composto das espécies introduzidas e por nativas que 

ocorrem por regeneração natural. Este ecossistema formado favorecerá a introdução das 

mudas sem o ataque massivo da fauna, principalmente a de invertebrados, já que haverá 

uma maior oferta de biomassa disponível aos herbívoros. 

O modelo de plantio proposto serão dois: plantio direto e Grupamento de 

Anderson. No primeiro, se estabelecerão linhas com espaçamento de 3x2m entre elas, 

onde se alterna uma delas com espécies pioneiras e na outra com espécies secundárias 

e tardias (Figura 8). Uma variação desse método é intercalar na mesma linha espécie de 

estágio de sucessão ecológico diferentes (PACTO DA MATA ATLÂNTICA, 2009). 

Já no segundo modelo, o plantio será realizado em forma de cruz (Figura 9), 

onde 04 (quatros) mudas de espécies pioneiras são plantadas nas extremidades, e ao 

centro se estabelece uma outra de sucessão secundária ou tardia (ANDERSON, 1953). 

As mudas periféricas deverão distar 1m da espécie central. 
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Quadro 1: Espécies indicadas para a recuperação de taludes do empreendimento (adaptado de PEREIRA, 2006). 
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Andropogon Andropogon gayanus 400-1500 15-35 X   X   X X X  X  X X   X      X    X   X  

Braquiarão Brachiara brizantha 900-1200 20-35   X X    X      X    X     X   X    X  

Braquiária 

decumbens 

Brachiara 

decumbens 
800-1200 15-30 X   X    X      X    X   X  X   X    X  

Braquiária 

peluda 
Brachiara ruziziensis 900-1200 20-35  X  X    X      X     X    X X  X    X  

Calopogônio 
Calopogonium 

mucunoides 
700-1500 15-35 X   X X X X X X  X   X     X    X    X  X   

Capim agulha Brachiara humidicola 700-2000 15-35  X  X    X      X     X    X X  X    X  

Capim 

Tanzânia 
Panicium maximum 800-1500 15-35  X X     X       X  X      X   X    X  

Feijão de 

Porco 
Carnavalia ensiformis 900-1500 10-35 X    X      X    X     X       X   X  

Feijão 

Guandú 
Cajanus cajan 900-1500 20-35 X   X    X      X      X   X   X  X  X  

Grama 

Batatal 
Paspalum notatum 600-1200 15-30  X  X    X  X    X X   X     X  X  X  X   

Lab-lab Dolichos lablab 900-1500 20-30 X   X    X   X   X   X  X    X  X     X  

Mucuna Preta Mucuna aferrinaa 700-1500 20-35 X   X X X X X   X   X     X    X    X   X  
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Figura 8 – Método de plantio direto associado ao método de restauração projetado para o PRAD. Desenhista: Eusébio Segundo. 
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.         Desenhista: Eusébio Segundo. 
 

Pioneiras 

Secundária ou Tardia 

Figura 9 - Método de plantio em cruz (grupamento de Anderson) associado ao método de restauração projetado para o PRAD 
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Desenhista: Eusébio Segundo. 

Figura 10 – Projeção de área de restauração no empreendimento utilizando da técnica de nucleação.  
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Para os 02 (dois) métodos, será realizado o roço pontual na área do plantio. As 

covas deverão ser de profundidade de 40 cm, onde se depositará esterco curtido e terra, 

auxiliando no desenvolvimento da planta (Figura 11). Caso seja necessário o plantio 

durante o início da estação seca, se aplicará polímero hidrorretentor (hidrogel) para 

auxiliar na hidratação e sucesso de pega (FONSECA et al., 2017). O material oriundo do 

roço, será utilizado para cobertura do solo adjacente as plantas, reduzindo o risco de 

desidratação e morte das mudas. 

 

   Figura 11: Preparo da cova onde haverá plantio das mudas associadas ao PRAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenhista: Eusébio Segundo. 

 

6.8 MONITORAMENTO DA RESTAURAÇÃO 

 

A partir da implantação do 1º ano deverá ser realizado o monitoramento do 

PRAD. Para avaliação da restauração poderá ser utilizado de forma adaptada o 

protocolo de monitoramento para programas e projetos de restauração florestal 

(PACTO DA MATA ATLÂNTICA, 2013). As atividades serão divididas em 03 (três): 

levantamento de dados, ações contínuas e ações pontuais. 

 

6.9 LEVANTAMENTO DE DADOS: 

 

A cada 06 (seis) meses deverá ser realizado um levantamento de dados para a 

sistematização de informações sobre o desenvolvimento da restauração, levando em 

consideração diversidade florística, diversidade faunística e qualidade do solo. 
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Para avaliar a diversidade florística deverão ser distribuídas aleatoriamente 05 

parcelas de 100 m² no hectare controle, estabelecendo uma parcela a cada hectare 

adicional da área em restauração. 

Deverá ser realizado a contagem dos indivíduos arbóreos regenerantes, 

classificando-os pelo tamanho – abaixo de 50 cm e acima de 50 cm ≤ 1,5 metro. Para 

as espécies herbáceas será apenas realizado o registro de ocorrência na parcela. A partir 

do terceiro ano de monitoramento, indivíduos arbóreos que ultrapassem 1,5 metro de 

altura, deverão ter seu diâmetro a altura do peito (DAP) medidos para monitoramento do 

desenvolvimento da área basal da restauração. Testes estatísticos poderão ser 

utilizadas para complementação das análises. 

Para avaliar a diversidade faunística será realizada busca ativa, observações 

ocasionais de indivíduos, rastros e vestígios, além de captação visual por armadilha 

fotográfica.  

Encontros oportunísticos com a fauna de vertebrados silvestre deverão ser 

registradas considerando toda área em restauração, igualmente, a busca por rastros e 

vestígios. Armadilhas fotográficas poderão ser utilizadas como metodologia 

complementar, sendo instaladas próximas aos ninhos de roedores e poleiros de aves. 

A qualidade de solo deverá ser monitorada através de análise laboratoriais, 

especificamente do tipo química. Com o auxílio de um trado holandês, deverá ser 

coletada 20 subamostras na profundidade de 20 cm. Todas elas deverão ser colocadas 

dentro de um recipiente e homogeneizados, extraindo 500 gramas como amostra final. 

A área amostral deve ser no máximo de 05 (cinco) hectares, devendo ser menor quando 

o relevo da localidade apresentar diferenças abruptas. 

 

Os parâmetros analisados deverão ser: 

• Ph; 

• Fósforo (P); 

• Potássio (K); 

• Alumínio (Al); 

• Cálcio (Ca); 

• Manganês (Mg); 

• Matéria Orgânica; 
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6.10 AÇÕES CONTÍNUAS 

 

Quinzenalmente, o pessoal de campo deverá visitar a área em restauração para 

averiguar conformidade do local. Em caso de verificação de algum tipo de anormalidade, 

como por exemplo, ataque significativo de algum agente impactante, a equipe técnica 

responsável deverá ser acionada para remediação. 

Reparos no cercamento e sinalização, roço da vegetação herbácea, entre outras 

ações estabelecidas para manutenção da área em recuperação devem ter uma 

programação anual estabelecida em cronograma, ou sempre que se fizer necessário. 

 

6.11 AÇÕES PONTUAIS 

 

As ações pontuais deste PRAD são aquelas associadas ao levantamento de 

dados para o monitoramento, replantios e ajustes metodológicos necessários para o 

desenvolvimento eficaz da recuperação da área. 

 

6.12 RESULTADO ESPERADO 

 

Após a implantação deste PRAD se espera que no prazo de 20 anos haja a 

estruturação de uma floresta secundária em estágio avançado de regeneração, com uma 

diversidade semelhante as áreas controle inventariada neste EIA/RIMA e capaz de 

manter processos ecológicos que se perpetuem sem a intervenção humana.
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6.13 CRONOGRAMA 

 
Tabela 7: Cronograma do Programa de Recuperação de Área Degradada. 

Procedimentos para estabilização dos taludes artificiais gerados pelo empreendimento 

Ação 1º ANO 2º ANO 3º ANO 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Preenchimento com bota-espera da área das células (encerramento) X      

Reperfilamento dos taludes e bermas X      

Semeadura de gramíneas e leguminosas  X      

Aplicação de manta geotêxtil nos taludes perfilados e semeados X      

Instalação dos elementos da metodologia de nucleação   X     

Plantio Direto 

Ação 1º ANO 2º ANO 3º ANO 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Cercamento   X    

Plantio em linha e agrupamento de Anderson   X X   

Ações Contínuas 

Ação 1º ANO 2º ANO 3º ANO 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Fiscalização da área em recuperação   X X X X 

Tratos culturais   X X X X 

Ações Pontuais 

Ação 1º ANO 2º ANO 3º ANO 

1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 1º Sem 2º Sem 

Manutenção das estruturas de nucleação   X  X  

Manutenção da sinalização    X  X 

Manutenção do cercamento    X  X 

Reposição de mudas     X  

Monitoramento do desenvolvimento da restauração florestal  X  X  X 

OBS: As atividades estabelecidas no 3º ano deverão ser mantidas por mais 12 anos (período médio para estabilização de uma vegetação de estágio avançado de regeneração). 
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7. PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 

7.1 JUSTIFICATIVA 

 

A Compensação Ambiental, instituída Lei Federal Nº 9.985/2000 – Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) – é uma das grandes 

conquistas da Política Nacional do Meio ambiente, pois através dela se materializa o 

princípio constitucional do poluidor pagador (BRASIL, 1981; BRASIL, 1988; BRASIL, 

2000). 

É fato que o empreendimento aqui proposto gera impacto negativo significativo 

a paisagem ao qual está inserido, mesmo com toda a responsabilidade socioambiental 

do grupo Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. em estabelecer medidas de controle 

ambiental. 

Por isso, a estratégia estabelecida na Lei 9.985/2000 de gerar um efeito 

compensatório dos impactos negativos, principalmente aqueles irreversíveis, em 

Unidades de Conservação da Natureza (UC) foi extremamente válido. Ora, se existe a 

irreversibilidade do impacto, faz sentido que sua compensação ambiental seja em um 

território protegido, que inversamente não sofre riscos de alteração quanto o seu uso e 

ocupação (Figura 12). 

Dentro desta conceituação, a Ecoter se propõe a realizar uma proposta do 

cálculo da Compensação Ambiental como também sugerir o uso dos seus investimentos 

dentro do que preconiza o Decreto Federal 4.340/2002. 
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Desenhista: Cleberton Costa. 

Licenciamento 

ambiental pela 

modalidade EIA/RIMA 

Área hipotética  

licenciada sem 

possibilidade de retornar 

a seu estado original 

Área hipotética 

passiva de sofrer 

uso alternativo do 

solo 

Compensação 

Ambiental 
Unidade de Conservação 

Hipotética 

Figura 12: Aplicação do princípio do poluidor-pagador no processo de EIA/RIMA. Uma determinada área após o processo de licenciamento 
ambiental perde suas características naturais originais. Por isso, os recursos financeiros oriundos da compensação ambiental são investidos em 
Unidades de Conservção, territórios com capacidade real de se manterem protegidos no espaço-tempo. 
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7.2 FORMULAÇÃO DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 

O Decreto Federal 6.848/2009 estabelece que a Compensação Ambiental é o 

produto da multiplicação do Grau de Impacto (GI) de um determinado empreendimento 

pelo seu Valor de Referência (VR). Onde temos: 

 

𝐶𝐴 = 𝑉𝑅 𝑥 𝐺𝐼 

 

O VR é o valor declarado pelo empreendedor ao órgão ambiental licenciador no 

ato da solicitação da abertura do processo de Licença Prévia. Este, traduz os somatórios 

de recursos financeiros necessários para uma possível instalação do empreendimento.  

O VR não pode considerar os recursos financeiros investidos para a futura 

realização de planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento 

ambiental para mitigação de impactos causados pelo empreendimento, bem como os 

encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os 

relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais 

(BRASIL, 2009). 

 Já o GI corresponde ao somatório de 03 (três) variáveis preconizadas pelo 

Decreto Federal 6.848/2009, são elas: 

 

• Impacto sobre a Biodiversidade (ISB); 

• Comprometimento de Área Prioritária (CAP); 

• Influência em Unidades de Conservação (IUC). 

 

𝐺𝐼 = 𝐼𝑆𝐵 + 𝐶𝐴𝑃 + 𝐼𝑈𝐶 

 

O ISB e CAP são calculadas por uma fórmula matemática composta por índices 

estabelecidos no Decreto Federal 6.848/2009. Estes possuem uma pontuação que 

corresponde à realidade de um determinado empreendimento. São eles: 

 

• Índice de Magnitude (IM); 

• Índice de Biodiversidade (IB); 

• Índice de Abrangência (IA); 

• Índice de Temporalidade (IT); 
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• Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP). 

 

Assim temos: 

𝐼𝑆𝐵 =
𝐼𝑀𝑥𝐼𝐵(𝐼𝐴 + 𝐼𝑇)

140
 

 

𝐶𝐴𝑃 =
𝐼𝑀𝑥𝐼𝐶𝐴𝑃𝑥𝐼𝑇

70
 

 

Diferente das outras variáveis, o IUC se utiliza de uma metodologia semelhante 

ao dos índices, onde se estabeleceu atributos preconizadas no Decreto Federal 

6.848/2009 e se utiliza deles para posicionar o empreendimento analisado. 

O IUC avalia a incidência dos impactos existentes na AID e AII de um 

determinado empreendimento e que porventura possa alcançar uma Unidade de 

Conservação (UC) e/ou sua Zona de Amortecimento (ZA).  

Ele varia de 0 a 0,15%, podendo ter acumulação de atributos, não podendo 

ultrapassar o valor máximo de 0,15% (Quadro 2): 

 

Quadro 2: Influência de Unidades de Conservação. 

Código Atributo Valor 

G1 Parque (nacional, estadual e municipal), Reserva Biológica, estação 

ecológica, refúgio de vida silvestre e monumento natural. 

0,15%; 

G2 Florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna. 0,10%; 

G3 reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável. 0,10%; 

G4 área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e 

reservas particulares do patrimônio natural. 

0,10%; 

G5 zonas de amortecimento de unidades de conservação. 0,05%. 

 

Como já relatado, para o cálculo do ISB e CAP o empreendimento será analisado 

sobre a ótica dos índices estabelecidos no Decreto Federal 6.848/2009. Após o 

enquadramento em um dos atributos de cada um deles, o valor estabelecido é aplicado 

nas fórmulas gerando os resultados que serão usados para o cálculo da Compensação 

Ambiental. A saber: 
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7.2.1 Índice de Magnitude (IM): 

 

Avalia a existência e a relevância dos impactos ambientais concomitantemente 

significativos negativos sobre os diversos aspectos ambientais associados ao 

empreendimento, analisados de forma integrada (Quadro 3). Este índice varia de 0 a 3 

de acordo com seu atributo: 

 

Quadro 3: Índice de Magnitude. 

Atributo Valor 

Ausência de impacto ambiental significativo negativo 0 

Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao 

comprometimento dos recursos ambientais 

1 

Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento 

dos recursos ambientais 

2 

Alta magnitude do impacto ambiental negativo 3 

 

7.2.2 Índice de Biodiversidade (IB): 

 

Avalia o estado da biodiversidade (Quadro 4) previamente à implantação do 

empreendimento. varia de 0 a 3 de acordo com seu atributo: 

 

Quadro 4: Índice de Biodiversidade. 

Atributo Valor 

Biodiversidade se encontra muito comprometida 0 

Biodiversidade se encontra medianamente comprometida 1 

Biodiversidade se encontra pouco comprometida 2 

área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou 

ameaçadas de extinção 

3 

 

É importante entender como o Decreto Federal 6.848/2009 definiu estes 

atributos. Quanto temos uma biodiversidade muito comprometida, quer dizer, que a 

comunidade faunística e florística de uma determinada área alvo para potencial 

instalação de um empreendimento já se encontra extremamente alterada, por exemplo, 

uma área consolidada ou em pousio, as espécies ali existentes em sua maioria não são 

nativas e as que sejam são comumente generalistas.  
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Já os dois seguintes atributos (medianamente comprometida e pouco 

comprometida) fazem referência a ambientes menos perturbados, onde espécies nativas 

colonizam em certo grau aqueles nichos existentes.  

O último atributo faz referência mais especificamente a fauna, onde áreas 

mesmo que alteradas conseguem se comportar como step stones*, 1garantindo a 

manutenção do fluxo gênico, importante para a conservação de espécies ameaçadas de 

extinção e endêmicas (HUNTER; GIBBS, 2007). 

 

7.2.3 Índice de Abrangência (IA): 

 

Avalia a extensão espacial de impactos negativos sobre os recursos ambientais. 

Três atributos são estabelecidos, de acordo com a paisagem onde o empreendimento 

se insere, e cada um deles possui valores relacionados a suas relações espaciais com 

o atributo, podendo variar de 1 a 4. 

Em casos de empreendimentos lineares – que não é o caso do empreendimento 

objeto deste EIA/RIMA – o IA é avaliado em cada microbacia separadamente, ainda que 

o trecho submetido ao processo de licenciamento ultrapasse os limites de cada 

microbacia (Quadro 5). 

 

Quadro 5: Índice de Abrangência. 

Atributos para 

empreendimentos 

terrestres, fluviais e 

lacustres 

Atributos para 

empreendimentos marítimos 

ou localizados 

concomitantemente nas 

faixas terrestre e marítima da 

Zona Costeira 

Atributos para 

empreendimentos marítimos 

(profundidade em relação à 

lâmina d’água) 

Valor 

Impactos limitados à área 

de uma microbacia 

Impactos limitados a um raio 

de 5km 

Profundidade maior ou igual a 

200 metros 

1 

Impactos que ultrapassem a 

área de uma microbacia 

limitados à área de uma 

bacia de 3a ordem 

Impactos limitados a um raio 

de 10km 

Profundidade inferior a 200 e 

superior a 100 metros 

2 

Impactos que ultrapassem a 

área de uma bacia de 3a 

Impactos limitados a um raio 

de 50km 

Profundidade igual ou inferior a 

100 e superior a 50 metros 

3 

 
1 Step stone ou Trampolim Ecológico: Pequenos remanescentes florestais localizadas a menos de 50 km de um 

fragmento maior considerado prioritário. Essas áreas estratégicas servem na paisagem de conservação da 
biodiversidade como “ilhas” que podem tanto facilitar o fluxo gênico de espécies que transitam por uma matriz não 
florestal quanto ajudar no planejamento e implementação de corredores biológicos. Em alguns casos, ajudam a 
aumentar a representatividade de algumas unidades de paisagem. 
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ordem e limitados à área de 

uma bacia de 1a ordem 

Impactos que ultrapassem a 

área de uma bacia de 

1a ordem 

Impactos que ultrapassem o 

raio de 50km 

Profundidade inferior ou igual a 

50 metros 

4 

 

7.2.4 Índice de Temporalidade (IT): 

 

O IT varia de 1 a 4 e se refere à resiliência do ambiente ou bioma em que se 

insere o empreendimento. Avalia a persistência dos impactos negativos do 

empreendimento (Quadro 6). 

 

Quadro 6: Índice de Temporalidade. 

IT Valor 

Imediata (até 5 anos após a instalação do empreendimento) 1 

Curta (superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento) 2 

Média (superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento) 3 

Longa (superior a 30 anos após a instalação do empreendimento) 4 

 

7.2.5 Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP): 

 

O ICAP avalia o comprometimento de um empreendimento sobre a integridade 

de fração significativa em uma determinada Área Prioritária* 2 para Conservação no qual 

ele está inserido. Seu valor varia de 0 a 3 de acordo com seu atributo. 

Para empreendimentos lineares, que não é o caso deste empreendimento, 

deverão ser considerados compartimentos homogêneos da paisagem para que os 

impactos sejam mensurados adequadamente em termos de comprometimento de área 

prioritária, não devendo ser considerados de forma cumulativa. O resultado final do ICAP 

será considerado de forma proporcional ao tamanho deste compartimento em relação ao 

total de compartimentos.  Impactos em Unidades de Conservação serão computados 

exclusivamente no IUC (Quadro 7). 

 

 

 
2 Áreas Prioritárias para a Conservação – São porções territoriais declaradas pelo Ministério do Meio Ambiente através da Portaria 

MMA 09/2007, onde se define sua importância para a conservação da biodiversidade, sendo áreas alvo para o desenvolvimento de 
ações conservacionistas (pesquisa científica aplicada, mobilização social, criação de Unidades de Conservação, etc.). 
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Quadro 7: Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias 

Atributo Valor 

Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas prioritárias 

totalmente sobrepostas a unidades de conservação. 

0 

Impactos que afetem áreas de importância biológica alta. 1 

Impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta. 2 

Impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou 

classificadas como insuficientemente conhecidas. 

3 

 

 

7.3 PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA O EMPREENDIMENTO: 

 

Como já discutido em tomos anteriores, podemos sintetizar o empreendimento 

na seguinte caracterização: 

 

• Empreendimento de alto potencial poluidor (NA COPAM 101); 

• Inserido no bioma Caatinga, mas em uma paisagem onde se predomina uma 

matriz agrícola com remanescentes florestais associadas as RL e APPs dos 

imóveis rurais adjacentes; 

• Encontra-se em uma distância de aproximadamente 15 (quinze) quilômetros 

do Parque Estadual Mata do Pau-Ferro;  

• A vegetação onde se estabeleceu a ADA se encontra predominantemente 

alterada e a fauna encontra-se perturbada. Sua AID e AII possuem 

características semelhantes. 

• A proposta de operação do empreendimento é de 20 anos que resultará em 

uma área de 24 ha, contendo infraestrutura (escritório, garagens, galpões etc.) 

e células de aterro sanitário com a função de receber e depositar o resíduo 

sólido destinado. 

 

Desta maneira iniciaremos nossa proposta de compensação ambiental pela 

análise dos índices do Decreto Federal 6.848/2009. Posteriormente calcularemos as 

variáveis ISB, CAP e IUC como também do GI, concluindo com a realização do cálculo 

da Compensação Ambiental, propondo sua aplicação. 
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7.3.1 Índice de Magnitude (IM): 

 

Mesmo que o empreendimento seja um aterro sanitário que se localize no 

semiárido, e que exista estratégias de mitigação e controle ambiental, é importante frisar 

que a NA COPAM 101 considera-o dentro das tipologias de alto potencial poluidor. 

Baseado nisto, consideramos o valor 3 para este atributo (Quadro 8): 

 

Quadro 8: Índice de Magnitude. 

Atributo Valor 

ausência de impacto ambiental significativo negativo 0 

pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento 

dos recursos ambientais 

1 

média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao comprometimento dos 

recursos ambientais 

2 

alta magnitude do impacto ambiental negativo 3 

 

7.3.2 Índice de Biodiversidade (IB): 

 

O inventário faunístico e florístico realizado demonstrou que a ADA e AID 

apresentaram uma riqueza composta principalmente de espécies generalistas, 

adaptados a ambientes degradados. Mesmo assim, o número total de espécies 

inventariados ultrapassa mais de 300, o que demonstra que as populações estão 

ocupando o espaço e realizando o processo natural de restauração ecológica. 

Vale ressaltar que nenhum dos grupos de vertebrados e invertebrados 

inventariados apresentaram espécies ameaças de extinção em categorias estabelecidas 

pela IUCN e MMA.  

Baseado nos apontamentos supracitados, consideraremos o valor 1 para este 

atributo (Quadro 9). 

 

Quadro 9: Índice de Biodiversidade. 

Atributo Valor 

Biodiversidade se encontra muito comprometida 0 

Biodiversidade se encontra medianamente comprometida 1 

Biodiversidade se encontra pouco comprometida 2 

Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou ameaçadas de 

extinção 
3 
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7.3.3 Índice de Abrangência (IA): 

 

O empreendimento se encontra dentro de uma microbacia, em uma distância de 

1.881 metros do seu limite. Em relação ao riacho mais próximo do aterro sanitário, essa 

distância ultrapassa 3.272 metros.  

Desconsiderando todo o controle ambiental existente com a gestão de efluentes 

realizada pelo empreendimento, a contaminação de um curso d’água ainda se tornaria 

pouco provável devido a estes distanciamentos (Apêndices). 

Baseado nisto, consideramos o valor 1 para este atributo relacionados aos 

empreendimentos em ambientes terrestres (Quadro 10). 

 

Quadro 10: Índice de Abrangência. 

Atributos para 

empreendimentos 

terrestres, fluviais e 

lacustres 

Atributos para 

empreendimentos 

marítimos ou localizados 

concomitantemente nas 

faixas terrestre e marítima 

da Zona Costeira 

Atributos para 

empreendimentos 

marítimos 

(profundidade em 

relação à lâmina d’água) 

Valor 

Impactos limitados à área 

de uma microbacia 

Impactos limitados a um 

raio de 5km 

Profundidade maior ou 

igual a 200 metros 
1 

Impactos que ultrapassem 

a área de uma microbacia 

limitados à área de uma 

bacia de 3ª ordem 

Impactos limitados a um 

raio de 10km 

Profundidade inferior a 

200 e superior a 100 

metros 

2 

Impactos que ultrapassem 

a área de uma bacia de 3ª 

ordem e limitados à área de 

uma bacia de 1ª ordem 

Impactos limitados a um 

raio de 50km 

Profundidade igual ou 

inferior a 100 e superior a 

50 metros 

3 

Impactos que ultrapassem 

a área de uma bacia de 

1ª ordem 

Impactos que ultrapassem 

o raio de 50km 

Profundidade inferior ou 

igual a 50 metros 

4 

 

7.3.4 Índice de Temporalidade (IT) 

 

O empreendimento tem projeção de operar durante 20 anos. Essa área uma vez 

encerrada precisará sofrer intervenções para sua recuperação, pois sem isso é pouco 
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provável uma recuperação satisfatória, pois o quantitativo de resíduos depositados nas 

células impediria a colonização da vegetação de forma eficiente.  

Assim, consideraremos pela obrigatoriedade legal que haverá uma intervenção 

baseado no PRAD estabelecido neste EIA/RIMA. Assim, levando em consideração que 

o uso e ocupação não será mais da agricultura, e sim, a implantação de um 

remanescente florestal, e considerando que 15 a 30 anos é um período plausível para 

recuperação da vegetação de Caatinga até seu estágio avançado – mesmo com os 

períodos de estiagem prologados característicos da região – consideraremos o valor 3 

para este atributo (Quadro 11). 

 

Quadro 11: Índice de Temporalidade. 

IT Valor 

Imediata (até 5 anos após a instalação do empreendimento) 1 

Curta (superior a 5 e até 15 anos após a instalação do empreendimento) 2 

Média (superior a 15 e até 30 anos após a instalação do empreendimento) 3 

Longa (superior a 30 anos após a instalação do empreendimento) 4 

 

7.3.5 Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP): 

 

O empreendimento se encontra em sua totalidade inserido em uma Área 

Prioritária para Conservação classificada como Muito Alta CA121 (Apêndices). Isso não 

quer dizer que por isso, ele não está passivo de ser operado, mas que ele se encontra 

em uma macropaisagem que possui elementos importantes para a conservação da 

biodiversidade de Caatinga (Quadro 12). 

Assim, consideraremos o valor 3 para este atributo. 

 

Quadro 12: Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias. 

Atributo Valor 

Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas 

prioritárias totalmente sobrepostas a unidades de conservação. 
0 

Impactos que afetem áreas de importância biológica alta. 1 

Impactos que afetem áreas de importância biológica muito alta. 2 

Impactos que afetem áreas de importância biológica extremamente alta ou 

classificadas como insuficientemente conhecidas. 
3 
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Concluído esta primeira etapa, calcularemos as variáveis ISB, ICAP e IUC, além 

do GI. 

 

ISB: 

Para calcular o ISB temos as seguintes informações: 

IM = 3 

IB = 1 

IA = 1 

IT = 3 

 

Aplicando a fórmula do ISB: 

𝐼𝑆𝐵 =
𝐼𝑀𝑥𝐼𝐵(𝐼𝐴 + 𝐼𝑇)

140
 

 

Temos o seguinte detalhamento: 

 

 

𝐼𝑆𝐵 =
3 𝑥 1 (1 + 3)

140
 

  

𝐼𝑆𝐵 =
3 𝑥 1 (4)

140
 

 

𝐼𝑆𝐵 =
3 × 4

140
 

 

𝐼𝑆𝐵 =
12

140
 

 

𝐼𝑆𝐵 = 0,08 

 

Como o valor do ISB é expresso em porcentagem, consideraremos: 

 

𝑰𝑺𝑩 = 𝟎, 𝟎𝟖% 
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CAP: 

Para calcular o CAP temos as seguintes informações: 

IM = 3 

ICAP = 3 

IT = 3 

 

Aplicando a fórmula do CAP: 

𝐶𝐴𝑃 =
𝐼𝑀𝑥𝐼𝐶𝐴𝑃𝑥𝐼𝑇

70
 

 

𝐶𝐴𝑃 =
3 𝑥 3 𝑥 3

70
 

 

𝐶𝐴𝑃 =
3

70
 

 

𝑪𝑨𝑷 = 𝟎, 𝟎𝟒 

IUC: 

 

Como já relatado, o IUC se utiliza de uma metodologia semelhante ao dos 

índices, onde se estabeleceu atributos preconizadas no Decreto 6.848/2009 e se utiliza 

dele para posicionar o empreendimento analisado. 

Considerando a AID e AII do empreendimento não identificamos sobreposição 

com nenhuma Unidade de Conservação, seja ela de Proteção Integral (UCPI) ou de Uso 

Sustentável (UCDS), bem como, de âmbito da gestão municipal, estadual ou federal.  

A UC mais próxima do empreendimento, o Parque Estadual Mata do Pau-Ferro, 

está a 12,7 Km de distância. Mesmo sua Zona de Amortecimento, recentemente 

delimitada pelo seu plano de manejo (SUDEMA, 2020), não se sobrepõe (Apêndices). 

Assim, consideraremos o valor 0 para o IUC (Quadro 13). 
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Quadro 13: Índice de Unidade de Conservação. 

Código Atributo Valor 

G1 Parque (nacional, estadual e municipal), Reserva Biológica, 

estação ecológica, refúgio de vida silvestre e monumento 

natural. 

0,15%; 

G2 Florestas (nacionais e estaduais) e reserva de fauna. 0,10%; 

G3 reserva extrativista e reserva de desenvolvimento sustentável. 0,10%; 

G4 área de proteção ambiental, área de relevante interesse 

ecológico e reservas particulares do patrimônio natural. 

0,10%; 

G5 zonas de amortecimento de unidades de conservação. 0,05%. 

 

 

GI: 

Para calcular o GI temos as seguintes informações: 

ISB = 0,08% 

CAP = 0,04 

IUC = 0 

 

Aplicando a fórmula do GI: 

𝐺𝐼 = 𝐼𝑆𝐵 + 𝐶𝐴𝑃 + 𝐼𝑈𝐶 

 

𝐺𝐼 = 0,08 + 0,04 + 0 

 

𝐺𝐼 = 0,12% 

 

𝑮𝑰 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟐 

 

Concluído a segunda etapa, calcularemos o valor de Compensação Ambiental 

(CA). O valor declarado ao órgão ambiental estadual licenciador é aquele mesmo 

estabelecido no PCA, e no processo SUDEMA 2021-003380, ou seja, R$ 1.817.000,00. 

 

Para calcular o CA temos as seguintes informações: 

VR = R$ 1.817.000,00 

GI = 0,0012 
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Aplicando a fórmula da CA: 

𝐶𝐴 = 𝑉𝑅 ×  𝐺𝐼 

  

𝐶𝐴 = 1.817.000,00 ×  0,0012 

𝑪𝑨 = 𝑹$ 𝟐. 𝟏𝟖𝟎, 𝟒𝟎 

 

Assim, concluímos que a Compensação Ambiental do empreendimento 

associado ao Processo SUDEMA 2021-003380 é de R$ 2.180,40 (dois mil, cento e 

oitenta reais, e quarenta centavos). 

 

7.4 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL ASSOCIADO 

AO PROCESSO SUDEMA 2021-003380.  

  

O Decreto 4.340/2002 estabelece que os recursos financeiros estabelecidos em 

uma Compensação Ambiental de um determinado empreendimento devem ser aplicados 

em Unidades de Conservação dentro do contexto da paisagem natural ao qual ele está 

inserido. 

Segundo o Art. 33 deste decreto existe uma priorização quanto aos gastos 

estabelecidos: 

“Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação 

ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, nas 

unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve 

obedecer à seguinte ordem de prioridade: 

       “ I - regularização fundiária e demarcação das terras; 

        II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 

        III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, 

gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua 

área de amortecimento; 

        IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova 

unidade de conservação; e 

        V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo 

da unidade de conservação e área de amortecimento.” 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art36
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Como já relatado, não existem Unidades de Conservação sobrepostas ao 

empreendimento, mas sim, uma proximidade com o Parque Estadual Mata do Pau-Ferro. 

É importante ressaltar que mesmo estando relativamente próximo, o empreendimento e 

o Parque Estadual estão inseridos em biomas diferentes. O primeiro como já relatado 

anteriormente, está no bioma Caatinga, e o segundo, em enclaves de Mata Atlântica 

denominados de Brejos de Altitude, que são tanto reconhecidos cientificamente como 

legalmente como parte da floresta tropical do Centro de Endemismo Pernambuco (MMA, 

2004). 

Ressaltamos que não seria impeditivo algum que o valor da CA alcançado neste 

EIA/RIMA fosse aplicado em uma Unidade de Conservação que esteja em um bioma 

diferente do empreendimento, ainda mais neste caso que se apresenta como uma 

peculiaridade dada pelo relevo do planalto da Borborema. 

Outra opção, seria aplicação dos recursos financeiros alcançados no Parque 

Estadual Pedra da Boca que se localiza no município de Araruna/PB, e que semelhante 

ao aterro sanitário, se encontra no bioma Caatinga. 

Contudo, é importante ponderar a eficiência da aplicação do valor da 

Compensação Ambiental calculada em ambas as UC apontadas. 

O Parque Estadual Mata do Pau-Ferro foi criado em 1992 como Reserva 

Ecológica e recategorizado para Parque Estadual em 2005 (PARAÍBA, 2005). Em 2020 

seu plano de manejo foi publicado pela Portaria SUDEMA/DS Nº 078/2020, incluindo 

uma delimitação específica para sua Zona de Amortecimento. Quanto seu território, se 

desconhece qualquer conflito fundiário. 

O Parque Estadual Pedra da Boca foi criado em 2000 pelo Decreto Estadual 

20.889. Sua delimitação também se encontra regularizada, não havendo passivos 

quanto a desapropriação de terras. Seu plano de manejo ainda não está concluído, mas 

já se encontra em processo de elaboração (SEDUCT, 2021). 

Desta maneira a priorização dos parágrafos I e II do Art. 33 não se aplicam as 

duas Unidades de Conservação supracitada, sendo plausível que se proceda o que 

estabelece o subsequente: 

 

“Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação 

ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, nas 

unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, deve 

obedecer à seguinte ordem de prioridade:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9985.htm#art36
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...        III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, 

gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua 

área de amortecimento; 

 

No plano de manejo do Parque Estadual Mata do Pau-Ferro se encontra o Plano 

de Ação para implantação da gestão desta Unidade de Conservação. Neste instrumento 

norteador também se apontam valores estimados para efetivação destas atividades, o 

que auxilia o órgão ambiental gestor em promover sua gestão.  

Como já relatado, o valor alcançado pelo cálculo da compensação ambiental foi 

de R$ 2.180,40. Este valor pode contribuir com atividades pontuais dentro das ações 

estabelecidas pelo plano de manejo, a saber 03 destas aparentemente poderiam receber 

contribuições concretas: 

 

• PAC 6 – Manutenção das Atividades de Ecoturismo; 

• PA 3 – Sinalização do PEMPF 

• PA 6 – Programa de Educação Ambiental. 

 

Desta forma, propomos realizar a compensação ambiental do empreendimento 

de forma indireta, ou seja, através da entrega de um bem ou serviço destinado a uma 

determinada UC. Poderíamos, por exemplo, entregar coletores de resíduos sólidos a 

serem instalados na zona de visitação do Parque Estadual Mata do Pau-Ferro. 

O uso do mecanismo indireto de compensação ambiental é comprovadamente 

mais eficiente, visto que desburocratiza a aplicação dos recursos, e permite dinamismo 

para execução de projetos ambientais em prol da conservação de uma UC.  

Caso o órgão não identifique como interessante esta sugestão, seria possível 

realizar a compensação de forma direta, ou seja, depositando os recursos na conta 

SNUC, onde através do plano de trabalho da câmera de compensação ambiental da 

SUDEMA se estabelecerá o uso mais apropriado do valor a ser depositado. 

Mesmo que a proposta supracitada não seja materializada, ainda entendemos 

que é prioritário e estratégico utilizar os recursos da compensação ambiental do 

empreendimento no apoio as ações de gestão de um dos referidos Parques Estaduais 

desta propostas, visto o que se estabelece na Lei Federal 9.985/2000: 
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“Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 

considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em 

estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de 

unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo 

com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei… 

 

7.5 CONCLUSÃO  

 

Concluímos que: 

 

•  O aterro sanitário é considerado pela NA 101 COPAM como um 

empreendimento de potencial poluidor alto; 

• O empreendimento se encontra na região semiárida da Paraíba, e devido as 

temperaturas elevadas da região e a baixa precipitação hídrica, a geração de 

efluentes é minimizada, dada a evaporação da parte líquida do chorume;  

•  Para mitigação dos impactos geradas em sua operação, foram estabelecidos 

05 programas ambientais que auxiliarão no controle ambiental do 

empreendimento; 

• A compensação ambiental do empreendimento (Processo SUDEMA 2021-

003380) foi calculada em R$ 2.180,40 (dois mil, cento e oitenta reais, e 

quarenta centavos); 

• Seguindo o que preconiza o Art. 36 da Lei Federal 9.985/2000 e o Art. 33 do 

Decreto Federal 4.340/2002 a aplicação da compensação ambiental do 

empreendimento deverá ser em uma Unidade de Conservação de Proteção 

Integral reconhecida pelo SNUC, onde propomos neste EIA/RIMA o Parque 

Estadual Mata do Pau-Ferro ou Parque Estadual Pedra da Boca. 
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ADA - Áre a d ire tam e nte  Afe tad a
AID - Áre a d e  Influênc ia Dire ta
AII - Áre a d e  Influênc ia Ind ire ta

Lim ite s  M unic ipais

S is te m a d e  Coord e nad as  Ge ográfic as  (Latitud e  e  Longitud e )
S is te m a d e  Re fe rênc ia Ge oc êntric o para as Am éric as  (S IRGAS 2000)

S is te m a d e  Proje çã o Ge ográfic a
M e rid iano Ce ntral: -33°00

ESPECIFICAÇÕES CARTOGRÁFICAS

FONTE
S e d e s  Ad m inis trativas  (IBGE, 2018);
Lim ite s  M unic ipais  (Le i nº 11.259/2018);

Rod ovias  Fe d e rais  e  Es tad uais  (Ge oPortal AES A, 2020);
AID - Bac ia Hid rográfic a Ottoc od ific ad a Níve l 6 (ANA, 2017);
AII - Bac ia Hid rográfic a Ottoc od ific ad a Níve l 5 (ANA, 2017);

Áre as  Prioritárias  para a Cons e rvaçã o, U tilizaçã o S us te ntáve l e  Re partiçã o d os  Be ne fíc ios  d a 
Biod ive rs id ad e  Bras ile ira – 2ª Atualizaçã o - Portaria M M A nº 463 d e  18 d e  d e ze m bro d e  2018.

LEGENDA

QUADRA DE ÁREAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

ADA - Áre a Dire tam e nte  Afe tad a: 23,92 Ha
AID - Áre a d e  Influênc ia Dire ta: 8.440,19 Ha
AII - Áre a d e  Influênc ia Ind ire ta: 71.537,92 Ha

FOLHA: 17

Olive d os

Puxinanã
Lagoa S e c a
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S olâne a

Cac im ba d e  De ntro

Dam iã o

Cuité

S os s êgo

Criaçã o d e  U nid ad e  d e  Cons e rvaçã o 
d e  c ate goria ind e finid a
Re c upe raçã o d e  Áre as  De gradadas
S e m  açõe s  re c om e nd adas pe la 
Ofic ina d e  S e le çã o

Alta
Extre m am e nte  Alta

Importância Biológica

Ações Prioritárias

ELABORAÇÃO TÉCNICA:
Em pre s a: ECOT ER GES T ÃO DE RES ÍDU OS  LT DA

End e re ço: S ítio Poço d o Novilho, s/n, zona rural, Re m ígio-PB
CNPJ: 35.479.391/0001-53

Re s pons áve l T éc nic o: M arc os  Le onard o Fe rre ira d os  S antos
Profis s ã o: Enge nhe iro Am bie ntal e  T e c nólogo e m

Ge oproc e s s am e nto
Re gis tro Nac ional n° 1613440600

Data d e  Elaboraçã o: 25 d e  Abril d e  2021
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ADA - Área diretamente Afetada
AID - Área de Influência Direta
AII - Área de Influência Indireta

Limites Municipais

Sistema de Coordenadas Geográficas (Latitude e Longitude)
Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS2000)

Sistema de Projeção Geográfica
Meridiano Central: -33°00

ESPECIFICAÇÕES CARTOGRÁFICAS

FONTE
Sedes Administrativas (IBGE, 2018);

Limites Municipais (Lei nº 11.259/2018);
Rodovias Federais e Estaduais (GeoPortal AESA, 2020);

AID - Bacia Hidrográfica Ottocodificada Nível 6 (ANA, 2017);
AII - Bacia Hidrográfica Ottocodificada Nível 5 (ANA, 2017);

Parque Estadual Mata do Pau Ferro (Decreto Estadual nº 26.098 de 04 de Agosto de 2005).

LEGENDA

QUADRA DE ÁREAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

ADA - Área Diretamente Afetada: 23,92 Ha
AID - Área de Influência Direta: 8.440,19 Ha
AII - Área de Influência Indireta: 71.537,92 Ha
Parque Estadual Mata do Pau Ferro: 608,51 Ha

FOLHA: 16

Olivedos

Puxinanã
Lagoa Seca

Areia

Solânea

Cacimba de Dentro

Damião

Cuité

Sossêgo

12,7 Km

Parque Estadual Mata do Pau Ferro
(Distância de aproximadamente 12,7 km)

Unidades de Conservação

ELABORAÇÃO TÉCNICA:
Empresa: ECOTER GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA

Endereço: Sítio Poço do Novilho, s/n, zona rural, Remígio-PB
CNPJ: 35.479.391/0001-53

Responsável Técnico: Marcos Leonardo Ferreira dos Santos
Profissão: Engenheiro Ambiental e Tecnólogo em

Geoprocessamento
Registro Nacional n° 1613440600

Data de Elaboração: 04 de Maio de 2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTFs – Certificado Técnico Federal 



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO CTF/APP

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais -

CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados básicos:

CNPJ: 35479391000153

Nome: ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA

Nome Fantasia: ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA

Data de abertura do CNPJ: 11/11/2019

Dados do responsável legal:

CPF: 94505586553

Nome: LUCIANA DE MACEDO BARROS

Dados do declarante:

CPF: 94505586553

Nome: LUCIANA DE MACEDO BARROS

Cargo ou vínculo com a pessoa jurídica: Sócio

Endereços:

CEP: 58398000

Logradouro: SIT POCO NOVILHO, ESTRADA PARA BARRA DE SANTA ROSA

Nº: SN          Complemento: 

Bairro:  ZONA RURAL   UF: PB

Munícipio: REMIGIO

(DDD) e n. de telefone: 08330995040

(DDD) e n. de fax: 

IBAMA - CTF/APP 13/11/2020



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Endereço para correspondência:

CEP do endereço de correspondência: 58400245

Logradouro: R JOÃO DA MATA

Nº: 458      Complemento: LOJA 01 E 02

Bairro: CENTRO              UF: PB

Munícipio: CAMPINA GRANDE

Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: dimarecampina@gmail.com

"E-mail" secundário: eniocassimiro321@gmail.com

"Site" da pessoa jurídica: 

Corrdenada geográfica:

Latitude: 06 54 47.0 S

Longitude: 035 55 00.0 W

Atividades desenvolvidas:

Categoria Descrição Data início da atividade Data de término

Serviços de Utilidade

Destinação de resíduos de

esgotos sanitários e de

resíduos sólidos urbanos,

inclusive aqueles provenientes

de fossas

13/11/2020 15/07/2044

Uso de Recursos Naturais

Exploração econômica da

madeira ou lenha e

subprodutos florestais -

Instrução Normativa IBAMA nº

21/2014: 7º, II (floresta nativa;

coleta)

13/11/2020

Uso de Recursos Naturais

Exploração econômica da

madeira ou lenha e

subprodutos florestais (floresta

nativa)

13/11/2020

Declaração de porte:

Ano Tipo de porte Porte Data de emissão
Data de

vencimento

Nº CEBAS ou do

protocolo

2019 PU Microempresa

2020 PU Microempresa

IBAMA - CTF/APP 13/11/2020



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA NO CTF/APP

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais -

CTF/APP foi realizada com sucesso.

Mantenha a guarda segura dos dados de segurança para acesso aos sistemas Ibama.

Os "email" cadastrados serão solicitados para modificações da inscrição cadastral e para eventual recuperação de senha.

Para instruções complementares, acesse e salve, em "Favoritos" do seu navegador, o Manual do Sistema.

Em caso de dúvidas, utilize a Central de Atendimento, pelo telefone (61) 3316-1677.

Dados básicos:

Nome: LUCIANA DE MACEDO BARROS

Data de Nascimento: 15/12/1978

Sexo: Feminino

UF de emissão: 30035384

Órgão emissor: SSP

Data de expedição: 29/03/1996

Nº documento de identidade: 30035384

Nome da mãe: MARIA HERMELINDA DE MACEDO BARROS

Endereços:

CEP: 58187-000

Logradouro: RUA FERREIRA DE MACEDO

Nº: 19       Complemento: 

Bairro: CENTRO    UF: PB

Munícipio: PICUI

(DDD)e n. de telefone: (0XX83) 9997-2918

Endereço para correspondência:

CEP do endereço de correspondência: 58400245

Logradouro: RUA JOÃO DA MATA

Nº: 458       Complemento: LOJA 01 E 02

Bairro:CENTRO   UF: PB

Munícipio: CAMPINA GRANDE



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: dimarecampina@gmail.com

"E-mail" secundário: eniocassimiro321@gmail.com



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

CONSULTA CONSOLIDADA DOS DADOS DA INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA NO CTF/AIDA

Dados básicos:

Nome: LUCIANA DE MACEDO BARROS

CPF: 945.055.865-53

Data de Nascimento: 15/12/1978 Sexo: Feminino

Nº documento de identidade: 30035384 Data de expedição: 29/03/1996

Órgão emissor: SSP UF de emissão: SE

Nome da mãe: MARIA HERMELINDA DE MACEDO BARROS

Situação cadastral: Ativo Última alteração da inscrição: 04/11/2020

Certificado digital: 

Endereços:

Endereço:

Logradouro: RUA FERREIRA DE MACEDO

Nº: 19 Complemento: 

Bairro: CENTRO Munícipio: PICUI

CEP: 58187-000 UF: PB

(DDD) e nº de telefone: (0XX83) 9997-2918

Endereço para correspondência:

Logradouro: RUA JOÃO DA MATA

Nº: 458 Complemento: LOJA 01 E 02

Bairro: CENTRO Munícipio: CAMPINA GRANDE

CEP: 58400245 UF: PB

Endereço eletrônico:

"E-mail" principal: dimarecampina@gmail.com

"E-mail" secundário: eniocassimiro321@gmail.com

Comprovante de Inscrição:

Última atualização: 04/11/2020

IBAMA - CTF/AIDA 04/11/2020 - 18:04:02



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Validade: 14/02/2022

Certificado de regularidade - última emissão:

Situação: Ativo Chave de validação: WQ66IM8716VMA3SQ

Emissão: 04/11/2020 Validade: 04/02/2021

Usuário (cancelamento): 

Motivação da inscrição no CTF/AIDA:

Nº Motivação
1 Exerço, como pessoa física, atividades sujeitas a inscrição no CTF/AIDA.
2 Sou responsável legal por pessoa jurídica sujeita à inscrição no CTF/AIDA.

Ocupações e atividades:

Ocupação Áreas de atividades Data início da
atividade

Arquiteto Urbanista Prestar serviços de consultoria e assessoria 07/02/2019

Documento de identificação exigido:

Conselho de Fiscalização
Profissional UF Nº de registro

profissional
Data de

registro/expedição
Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil

SE 0000010411 24/09/2004

SE 30035384 29/03/1996

Curriculo - Plataforma Lattes:

Endereço de acesso ao CV: http://lattes.cnpq.br/3225754163547800

IBAMA - CTF/AIDA 04/11/2020 - 18:04:02



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:
7786261       23/11/2021 23/11/2021 23/02/2022

Dados básicos:
CPF: 012.630.174-36

Nome: MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

Endereço:
logradouro: RUA JACKSON DO PANDEIRO

N.º: 160 Complemento: APARTAMENTO 302

Bairro: CIDADE DOS COLIBRIS Município: JOAO PESSOA

CEP: 58073-196 UF: PB

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

2140-05 Engenheiro Ambiental Elaborar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Implantar projetos ambientais

2140-05 Engenheiro Ambiental Prestar consultoria, assistência e assessoria

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

cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela

pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados

pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo

Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa

física inscrita.

Chave de autenticação I5TIMF16SJ7H8TQP

IBAMA - CTF/AIDA 23/11/2021 - 20:59:32



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: 7786261

CPF/CNPJ: 012.630.174-36

Nome/Razão Social/Endereço
MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS
RUA JACKSON DO PANDEIRO
CIDADE DOS COLIBRIS
JOAO PESSOA/PB 58073-196

Atividades Potencialmente Poluidoras

Não existem atividades potencialmente poluidoras

Observações:
1 -  Este  cartão é  o  documento comprobatório  de inscrição no Cadastro
Técnico  Federal  -  CTF  e  de  uso  obrigatório  nos  casos  legalmente
determinados.  Para  qualquer  orientação de natureza cadastral,  procure a
unidade local do cadastro do IBAMA.
3  -  Para  verificar  a  regularidade  desta  pessoa  junto  ao  IBAMA,  visite
http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de
Regularidade.
4  -  Este  certificado  não  habilita  o  interessado  ao  exercício  da(s)
atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de
licença,  permissão  ou  autorização  específica  após  análise  técnica  do
IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5  -  No  caso  de  encerramento  de  qualquer  atividade  específicada  neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente,
no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 -  Este certificado não substitui  a necessária licença ambiental  emitida
pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
florestais e faunísticos.

Data de emissão: 23/11/2021
Autenticação: 4226.rx44.5e1d.3rkd

Firefox https://servicos.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/comprovant...

1 of 1 23/11/2021 20:53
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Documentos da Ecoter 

Gestão de Resíduos Ltda. 





CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

ECOTER GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA 
PAGINA 113 

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social: 

DAVID SILVA LUCIO OLIVEIRA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, engenheiro sanitarista e ambiental, 
natural da cidade de Campina Grande— PB, data de nascimento 15/06/1988, portador da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH): n° 03932461637, expedida por detran/PB em 16/10/2017 e CPF: n° 064.636.184-89, residente e 
domiciliado na cidade de Campina Grande - PB, na 'RUA HENRIQUE DIAS, n°156, CONCEICAO, CEP: 56401-236; 

LUCIANA DE MACEDO BARROS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, empresária, natural da cidade de João Pessoa — PB, 
data de nascimento 15/12/1978, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 3.003.538-4, expedida por ssp/PB em 
29/03/1996 e CPF: n°945.055.865-53, residente e domiciliada na cidade de Campina Grande - PB, na RUA VIGARIO 
CALIXTO, n°1379, APT 202, CATOLE, CEP: 58410-340; 

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as 
condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA 1- DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC) 
A sociedade adotará como nome empresarial: ECOTER GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA, e usará a expressão 
ECOTER como nome fantasia. 

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997; II, CC) 
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: SITIO POÇO NOVILHO, ESTRADA PARA BARRA DE SANTA 
ROSA, n° SN, ZONA RURAL, Remígio - PB, CEP: 58398000. 

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC) 
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO 
RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO ALUMÍNIO RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS 
USINAS DE COMPOSTAGEM RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OUTRAS OBRAS 
DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 
TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 
COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 
RECUPERAÇÃO DE SUCATAS DE ALUMÍNIO RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS METÁLICOS, EXCETO 
ALUMÍNIO RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS USINAS DE COMPOSTAGEM RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL OBRAS DE 
TERRAPLENAGEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. 

E exercerá as seguintes atividades: 

CNAE N°3821-1100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
CNAE N° 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
CNAE N°3811-4/CO - Coleta de resíduos não-perigosos 
CNAE N°3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 
CNAE N° 3831-9/01 - Recuperação de sucatas de alumínio 
CNAE N° 3831-9/99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 
CNAE N°  3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos 
CNAE N° 3839-4/01 - Usinas de compostagem 
CNAE N° 3839-4/99 - Recuperação de materiais não especificados anteriormente 
CNAE N°4120-4/00 - Construção de edifícios 
CNAE N° 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
CNAE N° 4313-4/00 - Obras de terraplenagem 
CNAE N°4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 

4) 
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CLÁUSULA IV - DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53,111, F, Decreto n°1.800/96) 
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado da Paraíba e 
seu prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (art. 997, III e arte. 1052 e 1055, CC) 
O capital será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), 
cada uma formado por 100.000,00 (cem mil reais)em moeda corrente no Pais 

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma: 

Nome dos Sócios Qtd Quotas Valor Em R$ % 

DAVID SILVA LUCIO OLIVEIRA 20000 20.000,00 20,00 

LUCIANA DE MACEDO BARROS 80000 80.000,00 80,00 

TOTAL: 100000 100.000,00 100,00 

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC) 
A administração da sociedade será exercida pelo sócio LUCIANA DE MACEDO BARROS que representará 
legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. 

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

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC) 
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, 
cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da 
Lei n°8.934 de 1994) 
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE 
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios 
administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos. 

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO 
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, 
sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço 
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na 
proporção de suas quotas. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação 
a seu sócio. 
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CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, 
a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralizaçâo do capital social. 

CLÁUSULA XIV - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Remigio 	qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a 
qualquer outro por muito especial que seja. 

, 
E por estarem em perfeito acordo, em bidqvgue:nesterihátrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o 
presente ato constitutivo, e assinam o presente instrurrieptó em uma única via que será destinada ao registro e 
arquivamento na Junta Comercial do Estado da .Raráitta-;:•1  

- • Remidio PB, 06 dê novembro d 019 

kt 
OLIVEIRA BARROS 

strador 
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LUCIANA DE 
Sócio/ inistrador 

Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria da Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP 

Página 1/1 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

• Ilhinr. Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP 

„. Ir • 

A7.-Sodedade ECOTER GESTÃO DE RESÍDUOS LTDA , estabelecido(a) na 

SITIO Poço NOVILHO, ESTRADA PARA BARRA DE SANTA ROSA, SN , 
ZÓNASURAL, Remígio - PB, CEP: 58398-000, requer a Vossa Senhoria o 
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se 
enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar 
n° 123, de 14/12/2006. 

0°42  •r?' 6••• 6•>. ' Código do ato: 315 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Remigio - PB, 06/1 2019 

zltui 
ar

te 	

e S vA LU 

	

Soc 	
IVEIRA 

documento foi gerado no portal Redesim PB 
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ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

CNPJ: 09.095.183/0001-40 – Insc. Est.: 16.015.823-0 

BR 230 Km25 | Bairro Cristo Redentor | João Pessoa | PB 

CEP 58.071-680 

Tel.: (83) 2106 7000 | Fax: (83) 3231 2815 

www.energisa.com.br 
 

 

João Pessoa, 22 de abril de 2021 
 

CE Nº 069/2021 – DCMD 
                                                                                
A(o) Senhor(a), 
Luciana de Macedo Barros // Marcos Leonardo Ferreira dos Santos 
Ecoter Gestão de Resíduos Ltda 
 
Assunto: DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Referência: Solicitação de Viabilidade de fornecimento de Energia Elétrica para atender ao 
Aterro Sanitário da Ecoter Gestão de Resíduos, objetivando os investimentos na 
implantação de um aterro de resíduos sólidos urbanos no município de Remígio-
PB. Fazenda Poço do Novilho, s/n, Zona Rural, Remígio - PB. 

  
Prezado Senhor, 
Em atendimento a consulta formulada por Vossa Senhoria, informamos que esta 

concessionária tem condições de fornecer energia elétrica para o empreendimento 
supracitado, a partir de sua implementação. 

Exigências desta concessionária para viabilizar o atendimento: 

 Aprovação do projeto elétrico, dentro das normas técnicas da empresa (NDU 001), para 
o caso da demanda da UC (Unidade Consumidora) for superior a 32,9 KVA; 

 Aprovação do projeto elétrico, dentro das normas técnicas da empresa (NDU 002), para 
os casos de subestações particulares; 

 Liberação pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, em casos de áreas 
de preservação ambiental; 

 A ligação será condicionada a aprovação da inspeção das instalações; 
Caso exista rede de energia elétrica nas proximidades que venham a comprometer a execução 

do empreendimento e que necessitem ser deslocadas, a Energisa procederá aos estudos 
necessários para elaboração do projeto e o respectivo orçamento, sendo a obra de 
deslocamento custeada pelo solicitante.  

A manutenção e operação da infraestrutura de iluminação pública do empreendimento são de 
competência da Prefeitura Municipal, já que essa infraestrutura de iluminação pública não 
é de responsabilidade da ENERGISA. 

Informamos que a ligação será de acordo com o que estabelece a Resolução ANEEL nº 414 
de 09 de setembro de 2010. 
 
Atenciosamente, 

 
Lucas de Souza Borges 
Departamento de Construção e Manutenção da Distribuição 

Marcos Leonardo
Retângulo
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA

CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR
EMISSÃO EXERCÍCIO 2020

DADOS DO IMÓVEL RURAL 2ª VIA - PÁG.: 1 / 1
CÓDIGO DO IMÓVEL RURAL DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL RURAL
999.970.416.592-7 POCO DO NOVILHO
ÁREA TOTAL (ha) CLASSIFICAÇÃO FUNDIÁRIA DATA DO PROCESSAMENTO DA ÚLTIMA DECLARAÇÃO ÁREA CERTIFICADA7

623,3583 Grande Propriedade Produtiva 26/09/2017 623,3583
INDICAÇÕES PARA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL MUNICÍPIO SEDE DO IMÓVEL RURAL UF
NAS PROXIMIDADES DO MUNICIPIO DE REMIGIO REMÍGIO PB
MÓDULO RURAL (ha) Nº MÓDULOS RURAIS MÓDULO FISCAL (ha) Nº MÓDULOS FISCAIS FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO (ha)

28,6327 13,97 18,0000 34,6310 4,00
SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMÓVEL RURAL (ÁREAS REGISTRADAS)

REGISTRO ÁREA (ha)UF/MUNICÍPIO DO CARTÓRIO DATA REGISTRO CNS OU OFÍCIO MATRÍCULA OU
TRANSCRIÇÃO

LIVRO OU FICHA

623.35832-AEPB/REMÍGIO 19/09/2017 72595 6078 R-1

ÁREA DO IMÓVEL RURAL (ha)
REGISTRADA POSSE A JUSTO TÍTULO POSSE POR SIMPLES OCUPAÇÃO ÁREA MEDIDA

623,3583 0,0000 -0,0000
DADOS DO DECLARANTE

NOME CPF/CNPJ
LUCIANA DE MACEDO BARROS 945.055.865-53
NACIONALIDADE TOTAL DE PESSOAS RELACIONADAS AO IMÓVEL
BRASILEIRA 1

DADOS DOS TITULARES
CPF/CNPJ NOME CONDIÇÃO DETENÇÃO (%)

945.055.865-53 LUCIANA DE MACEDO BARROS Proprietario Ou Posseiro Individual 100.00

DADOS DE CONTROLE
DATA DE LANÇAMENTO NÚMERO DO CCIR DATA DE GERAÇÃO DO CCIR DATA DE VENCIMENTO: 30/03/202117/08/2020 36981738215 15/03/2021

TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS (R$)
DÉBITOS ANTERIORES TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS VALOR COBRADO MULTA VALOR TOTALJUROS

0,00 59,56 59,56 11,91 3,57 75,04
OBSERVAÇÕES
1. ESTE DOCUMENTO SÓ TEM VALIDADE APÓS A QUITAÇÃO DA DEVIDA TAXA.

ESCLARECIMENTOS GERAIS
1. ESTE CERTIFICADO É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA DESMEMBRAR, ARRENDAR, HIPOTECAR, VENDER OU PROMETER EM VENDA O IMÓVEL RURAL E PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL OU JUDICIAL "SUCESSÃO CAUSA MORTIS", DE ACORDO COM OS

PARÁGRAFOS 1º e 2º DO ARTIGO 22 DA LEI 4.947/66.
2. SEMPRE QUE OCORREREM ALTERAÇÕES NO SEU IMÓVEL, SEJA POR COMPRA, VENDA, PERMUTA, DOAÇÃO, ETC. OU NAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO, REALIZE DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE PROPRIEDADE

(DCR) OU PROCURE O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA OU A UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO – UMC, PARA ATUALIZAR O SEU CADASTRO RURAL.
3. AS INFORMAÇÕES DESTE CERTIFICADO SÃO EXCLUSIVAMENTE CADASTRAIS, NÃO LEGITIMANDO DIREITO DE DOMÍNIO OU POSSE, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 3º DA LEI 5.868/72.
4. A TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS FOI LANÇADA COM BASE NAS SEGUINTES LEGISLAÇÕES: LEI 8.847/94, DECRETO LEI 1.989/82, LEI 4.504/64, DECRETO 55.891/65 E DECRETOS LEI 57/66.
5. O TERMO “IMPRODUTIVO” NO CAMPO “CLASSIFICAÇÃO FUNDIÁRIA”  INDICA QUE O IMÓVEL RURAL NÃO ATINGIU OS ÍNDICES QUE O CLASSIFICARIAM COMO PRODUTIVO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ARTIGO 6º DA LEI  8.629/93.
6. FMP – FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DA LEI 5.868/72.
7. ÁREA CERTIFICADA CONFORME DISPOSTO NA LEI 10.267/01 E SUAS ALTERAÇÕES.

TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS
  1. O PRESENTE DOCUMENTO SÓ PODERÁ SER PAGO NO BANCO DO BRASIL.
2. O CCIR COM A TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS NÃO QUITADA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DEVERÁ SER REEMITIDO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DE MULTA E JUROS - LEIS 8.022/90, 8.847/94 E 8.383/91.
3. O CCIR SÓ É VÁLIDO COM A QUITAÇÃO DA TAXA.
4. A COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS OBEDECERÁ OS SEGUINTES CRITÉRIOS:

A) PARA OS IMÓVEIS RURAIS CONSTANTES NO SNCR ANTES DO ÚLTIMO LANÇAMENTO MASSIVO, O VALOR DA TAXA É RELATIVO A TODOS OS EXERCÍCIOS NÃO LANÇADOS;
B) PARA OS IMÓVEIS RURAIS INCLUÍDOS NO SNCR APÓS O ÚLTIMO LANÇAMENTO MASSIVO, O VALOR DA TAXA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS NÃO LANÇADOS, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE INCLUSÃO;

5. O VALOR DE DÉBITOS ANTERIORES REFERE-SE ÀS TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AOS EXERCÍCIOS CORRESPONDENTES AO ÚLTIMO LANÇAMENTO MASSIVO, CUJA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO FOI
REGISTRADA ATÉ A DATA DE EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

21280.17060.08342.04366
Número de Autenticidade
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Código do Recolhimento

Número de Referência

Guia de Recolhimento da União - GRU

CNPJ ou CPF do Contribuinte

UG/Gestão

Vencimento

Nome da Unidade Favorecida:

(+) Juros/Encargos

(=) Valor do Principal

(+) Mora/Multa

(-) Outras deduções

(-) Desconto/Abatimento

Nome do Contribuinte / Recolhedor:

Instruções:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte,
que deverá,  em caso  de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total

Competência

10788-3

36981738215

2020

30/03/2021

LUCIANA DE MACEDO BARROS 945.055.865-53

373001 37201

75,04

75,04

/

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Código do Recolhimento

Número de Referência

Guia de Recolhimento da União - GRU

CNPJ ou CPF do Contribuinte

UG/Gestão

Vencimento

Nome da Unidade Favorecida:

(+) Juros/Encargos

(=) Valor do Principal

(+) Mora/Multa

(-) Outras deduções

(-) Desconto/Abatimento

Nome do Contribuinte / Recolhedor:

Instruções:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte,
que deverá,  em caso  de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total

Competência

10788-3

36981738215

2020

30/03/2021

LUCIANA DE MACEDO BARROS 945.055.865-53

373001

75,04

75,04

/

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

vfs:

Departamento de Administração Financeira - DAF - INCRA

Departamento de Administração Financeira - DAF - INCRA

37201

85820000000-7 75040363107-7 88047140000-8 36981738215-8

85820000000-7 75040363107-7 88047140000-8 36981738215-8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTs – Anotações de 

Responsabilidades Técnicas 



Serviço Público Federal

CONSELHO FEDERAL/CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 5ª REGIÃO

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N°:5-40115/20

CONTRATADO

Nome:Aline Lourenço Vieira da Silva Registro CRBio:114.496/05-D

CPF:08644642405 Tel:99468406

E-Mail:alinelourencovs@gmail.com

Endereço:R Desembargador Júlio Rique Filho Nº 141

Cidade:João Pessoa Bairro:Mangabeira

CEP:58058-236 UF:PB

CONTRATANTE

Nome:Ecoter Gestao de Residuos LTDA

Registro Profissional: CPF/CGC/CNPJ:35.479.391/0001-53

Endereço:Po?o Novilho, Estrada,  Barra de Santa Rosa SN

Cidade:Remígio. Bairro:

CEP:58398-000 UF:PB

Site:

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.7

Identificação:Bióloga responsável pelo levantamento da entomofauna

Município do Trabalho: Sítio Poço Novilho UF: PB Município da sede: Remigio UF:PB

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: Multidisciplinar

Área do conhecimento: Ecologia Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade:Bióloga responsável pelo levantamento da entomofauna dos estudos para fins de licenciamento ambiental do Aterro 
Sanitário Remígio.

Valor: R$ 5000,00 Total de horas: 150

Início: 18/08/2020 Término:

ASSINATURAS Para verificar a 
autenticidade 

desta ART 
acesse o 

CRBio05-24 
horas Online em 

nosso site e 
depois o serviço 
Conferência de 

ART

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Data:         /            /

Assinatura do profissional

Data:         /            /

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por distrato

N° do protocolo:  

Data:         /            /             

Assinatura do Profissional

Data:         /            /             

Assinatura e carimbo do contratante

Solicitação de baixa por conclusão

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

N° do protocolo:  

Data:          /            /                Assinatura do profissional

Data:          /            /                Assinatura e Carimbo do contratante

18        08       2020 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210413084

INICIAL

1. Responsável Técnico

KATIA CRISTINA DO VALE

Título profissional: GEÓGRAFA RNP: 1615788875

Registro: 10562272016PB

2. Dados do Contrato

Contratante: ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 35.479.391/0001-53

FAZENDA Fazenda Poço do Novilho Nº: s/n

Complemento: Bairro: Zona Rurall

Cidade: REMÍGIO UF: PB CEP: 58398000

Contrato: 01 Celebrado em: 01/03/2021

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

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

FAZENDA Fazenda Poço do Novilho Nº: s/n

Complemento: Bairro: Zona Rural

Cidade: REMÍGIO UF: PB CEP: 58398000

Data de Início: 03/03/2021 Previsão de término: 25/11/2021 Coordenadas Geográficas: -6.911785, -35.915624

Código: Não EspecificadoFinalidade: Ambiental 

Proprietário: ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 35.479.391/0001-53

4. Atividade Técnica

4 - CONSULTORIA Quantidade Unidade

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #2595 -
CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #3369 - ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL - EIA

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO USOS
DO SOLO  > #2547 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO
COBERTURA VEGETAL  > #2545 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO
CORPOS HÍDRICOS  > #2549 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO DO
SISTEMA DE DRENAGEM AGUAS SUPERFICIAIS > #2571 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO
SANITÁRIO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA.  > #2559 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOCIÊNCIAS > DIAGNÓSTICO > #0803 -
ANTRÓPICO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOCIÊNCIAS > DIAGNÓSTICO > #0817 -
GEOMORFOLÓGICO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOCIÊNCIAS > DIAGNÓSTICO > #0806 -
FÍSICO-GEOGRÁFICO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO
UNIDADES CONSERVAÇÃO E APPS > #2553 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

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

5. Observações

Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) para fins de implantação de Aterro Sanitário acima
de 20 toneladas/dia no município de Remígio-PB.

6. Declarações

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

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

7. Entidade de Classe

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: ccY45
Impresso em: 26/11/2021 às 12:56:54 por: , ip: 187.64.31.126

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210413084

INICIAL

IBAPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

KATIA CRISTINA DO VALE - CPF: 012.941.464-67

ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 35.479.391/0001-53

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 26/11/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3436192

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: ccY45
Impresso em: 26/11/2021 às 12:56:54 por: , ip: 187.64.31.126

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210413631

INICIAL

1. Responsável Técnico

MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

Título profissional: TECNÓLOGO EM GEOPROCESSAMENTO, ENGENHEIRO AMBIENTAL RNP: 1613440600

Registro: 1025216/2014 PB

2. Dados do Contrato

Contratante: ECOTER Gestão de Resíduos LTDA CPF/CNPJ: 35.479.391/0001-53

FAZENDA Poço Novilho Nº: S/N

Complemento: Bairro: Zona Rural

Cidade: REMÍGIO UF: PB CEP: 58398000

Contrato: 01 Celebrado em: 01/03/2021

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

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

FAZENDA Poço Novilho Nº: S/N

Complemento: Bairro: Zona Rural

Cidade: REMÍGIO UF: PB CEP: 58398000

Data de Início: 03/03/2021 Previsão de término: 01/12/2021 Coordenadas Geográficas: -6.911785, 35.915624

Código: Não EspecificadoFinalidade: Ambiental 

Proprietário: ECOTER Gestão de Resíduos LTDA CPF/CNPJ: 35.479.391/0001-53

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #3369 - ESTUDO DE
IMPACTO AMBIENTAL - EIA

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > PLANTAS E
REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS  > #2585 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > PLANTAS E
REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS  > #2585 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
ARMAZENAMENTO  > #0787 - BASES CARTOGRÁFICAS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
ARMAZENAMENTO  > #0785 - DADOS E INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
ARMAZENAMENTO  > #0786 - DADOS E INFORMAÇÕES HIDROGRÁFICAS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
CLASSIFICAÇÃO  > #0775 - BASES CARTOGRÁFICAS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
CLASSIFICAÇÃO  > #0773 - DADOS E INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
CLASSIFICAÇÃO  > #0774 - DADOS E INFORMAÇÕES HIDROGRÁFICAS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE
PLANTA > #0758 - DE LOCALIZAÇÃO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE
PLANTA > #0757 - DE SITUAÇÃO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA >
LEVANTAMENTO > #0755 - CARTOGRÁFICO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0760 - GEOLÓGICO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0761 - TOPOGRÁFICO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0763 - APTIDÃO AGRÍCOLA

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0764 - GEOMORFOLÓGICO

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0765 - USO DO SOLO

71,53 km²

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6B4ac
Impresso em: 29/11/2021 às 11:25:46 por: , ip: 187.19.215.245

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210413631

INICIAL

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0766 - RECURSOS FLORESTAIS

71,53 km²

54 - ELABORAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > MAPEAMENTO
> #0767 - PEDOLOGIA

71,53 km²

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

5. Observações

COORDENAÇÃO GERAL E PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA,  DE UM ATERRO SANITARIO DE
PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO DE REMÍGIO.

6. Declarações

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

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

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MARCOS LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.630.174-36

ECOTER Gestão de Resíduos LTDA - CNPJ: 35.479.391/0001-53

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 29/11/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3436901

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6B4ac
Impresso em: 29/11/2021 às 11:25:47 por: , ip: 187.19.215.245

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 
 
CREA-PB 

 
ART OBRA / SERVIÇO 

Nº PB20200319966 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
INICIAL 

EQUIPE à PB20200319378 

    1. Responsável Técnico      

TAMIRES LEAL DE LIMA 

Título profissional:   ENGENHEIRA FLORESTAL RNP: 1612625339 

Registro: 1015532/2013 PB 
 

   2. Dados do Contrato      

Contratante:  ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 35.479.391/0001-53 

SíTIO Sítio Poço Novilho Nº: s/n 

Complemento: Estrada para Barra de Santa Rosa Bairro: zona rural 

Cidade: REMÍGIO UF: PB CEP: 58398000 

 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 01/06/2020 

Valor:  R$ 8.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado 

Ação Institucional: Outros 
 

    3. Dados da Obra/Serviço       

SíTIO Poço Novilho Nº: s/n 

Complemento: Estrada para Barra de Santa Rosa Bairro: zona rural 

Cidade: REMÍGIO UF: PB CEP: 58398000 

Data de Início:  01/07/2020 Previsão de término: 31/12/2020 Coordenadas Geográficas: -6.912937, 35.917404 

Finalidade: Florestal Código: Não Especificado 

Proprietário:  ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 35.479.391/0001-53 
 

   4. Atividade Técnica      
 

4 - CONSULTORIA Quantidade Unidade 

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > #3369 - ESTUDO DE 

IMPACTO AMBIENTAL - EIA 

600,0000 ha 

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - MEIO AMBIENTE > MEIO AMBIENTE > DESCRIÇÃO 

COBERTURA VEGETAL > #2545 - ESTUDO AMBIENTAL ATERRO SANITÁRIO 

600,0000 ha 

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA > SILVICULTURA > #0363 - INVENTÁRIO 

FLORESTAL 

10,0000 ha 

2 - ESTUDO > OBRAS E SERVIÇOS - AGRICULTURA > SILVICULTURA > DESMATAMENTO > 

#0354 - FLORESTAS NATURAIS 

10,0000 ha 

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

   5. Observações      

Diagnóstico da flora para compor o EIA/RIMA para implantação do Aterro Sanitário de Remígio e inventário florestal, com seu respectivo projeto de 

reposição florestal, para o pedido de autorização para supressão vegetal da ADA do empreendimento. O empreendimento já está em processo de 

licenciamento na SUDEMA (processo nº 2019-007943/TEC/LP-3296. 
 

   6. Declarações     

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

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

5296/2004. 
 

   7. Entidade de Classe     

NENHUMA - NAO OPTANTE 

 
   8. Assinaturas         

Declaro serem verdadeiras as informações acima TAMIRES LEAL DE LIMA - CPF: 082.895.884-02 

 
  ,  de  de    

Local data 

 
 

ECOTER GESTAO DE RESIDUOS LTDA - CNPJ: 35.479.391/0001-53 

 
   9. Informações     

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 
 

   10. Valor     

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em:  21/07/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3061634 

 
 
 
 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 64Zd1 

Impresso em: 29/07/2020 às 07:03:38 por: , ip: 138.185.50.242 
 

 

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br 

Tel:  (83) 3533 2525  Fax: 

CREA-PB 
Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia da Paraíba 

http://crea-pb.sitac.com.br/publico/
mailto:creapb@creapb.org.br

