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Empreendedor: 
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Identificação do empreendimento:
Implantação de um Aterro de Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) – capacidade do 
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disposição final de resíduos sólidos urbanos 
no imóvel rural denominado de Fazenda Poço 
do Novilho no município de Remígio-PB.
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Remígio/PB. CEP: 58398-000.
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O Aterro sanitário é uma técnica de disposição 
de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar 
danos à saúde pública e à sua segurança, 
minimizando os impactos ambientais, método este 
que utiliza princípios de engenharia para confinar 
os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-
los ao menor volume permissível, cobrindo-se 
com uma camada de terra na conclusão de cada 
jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se 
necessário (ABNT NBR 8419/1992).

O licenciamento ambiental é um instrumento 
da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA 
(definido pela Lei Federal N° 6.938/1981) e do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, 
e está definido no Inciso I (art. 2º) da Lei 
Complementar N° 140/2011 como “o procedimento 
administrativo destinado a licenciar atividades 
ou empreendimentos utilizadores de recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 
ou capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental”.

O empreendimento tem por essência o processo 
de recepção, descarga, compactação e cobertura 
dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), além do 
cuidado com o movimento de água/lixiviado dentro 
do Aterro Sanitário.

 A Ecoter Gestão de Resíduos Ltda. iniciou 
suas atividades em 11 de novembro de 2019 e 
está sediada em Remígio/PB, 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, na 
Zona Rural do município onde está sediada, se 
caracterizando como uma empresa que preza 
pela responsabilidade socioambiental e o respeito 
as pessoas e instituições.

A MODALIDADE DE 
EMPREENDIMENTO DENOMINADA 
DE ATERRO SANITÁRIO EXIGE O 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

APRESENTAÇÃO
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Toda atividade produtiva que possua 
potencialidade poluidora é passiva de 
licenciamento ambiental. Para aquelas 
consideradas pela legislação ambiental vigente 
como de alto potencial poluidor é necessário 
que haja a realização de um Estudo de 
Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório 
de Impacto sobre o Meio Ambiente, que ficou 
conhecido apenas como EIA/RIMA. Diferente 
de outros estudos ambientais mais simples, os 
empreendimentos que necessitam de um EIA/
RIMA precisam passar pelo processo de consulta 
pública para serem validados e obterem seu 
licenciamento ambiental.

PARA SABER MAIS Resolução Conama 237/97, Conama 
001/86, Decreto Estadual 41560/2021

O QUE É

EIA/RIMA?
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LOCALIZAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA

CIDADE DE REMÍGIO

A localidade proposta para a instalação do 
aterro se encontra na Zona Rural de Remígio/
PB – distante aproximadamente 20 quilômetros 
do perímetro urbano do município – inserida 
em uma propriedade rural nomeada 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-
bd3effb7e89ce78f e com registro no SICAR n° 
PB-2512705-B8440347E9DF44B39D180B7FD14
ED457.
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CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO 
DO ATERRO SANITÁRIO EM

REMÍGIO/PB
Baseando-se em três critérios, técnicos, 

econômicos financeiros e politico social, se 
estabeleceu área para implantação do aterro 
sanitário da Ecoter. Além disto, outros dois 
importantes pontos foram observado: A área 
deveria estar localizada em uma região com 
menor densidade populacional do município de 
Remígio – estipulado pelo IBGE; A área deveria 
estar localizada nas proximidades dos 2 (dois) 
lixões inseridos no município de Remígio.
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TIPOLOGIA
O empreendimento proposto se constitui de um aterro sanitário com 24 ha de área, que inclui células 

e estruturas associadas, com uma capacidade de recebimento de resíduos na ordem de 220 ton/dia, 
até a conclusão de sua vida útil, que será de 35 anos.

SEU INVESTIMENTO TOTAL SOMA UM VALOR DE REFERÊNCIA DE

R$ 1,81 MILHÃO

ESQUEMA 
PROCESSO
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ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO 

EMPREENDIMENTO
Segundo a Resolução CONAMA N°01/1986, o 

Estudo de Impacto Ambiental de um determinado 
empreendimento de significativo potencial poluidor 
gera um espectro negativo ou positivo, devendo 
definir os limites da área geográfica direta e 
indiretamente afetada, denominada como área 
de influência do projeto.  Segundo a Resolução 
CONAMA/1997, existem 03 (três) delas:

• Área Diretamente Afetada (ADA): Localidade 
onde o empreendimento é instalado, gerando 
uma total alteração daquele ambiente;

• Área de Influência Direta (AID): Localidade 
adjacente ao empreendimento onde se gera 
impactos mensuráveis ou perceptíveis, dessa 
forma, foi definida como a área correspondente 
a Bacia Hidrográfica (Ottobacia) com base 

na numeração concebida pelo método Otto 
Pfafstetter (subdivisão de níveis) para o nível 
6. Assim, foi considerada como AID parte 
do território dos municípios de Algodão de 
Jandaíra, Esperança, Pocinhos e Remígio.

• Área de Influência Indireta (AII): Localidade 
dentro de um raio, com distância variável, 
onde é perceptível em graus reduzidos 
um determinado impacto gerado por um 
empreendimento. A AII foi definida, a partir da 
área da Bacia Hidrográfica (Ottobacia) com 
base na numeração concebida pelo método 
Otto Pfafstetter (subdivisão de níveis) para o 
nível 5. A AII abrange parte dos territórios dos 
municípios de Algodão de Jandaíra, Areial, 
Barra de Santa Rosa, Pocinhos, Casserengue, 
Esperança, Montadas e Remígio.
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DIAGNÓSTICOS 

AMBIENTAIS
Etapa fundamental para o desenvolvimento 

do EIA/RIMA, pois são eles que nos auxiliam 
a estabelecer os prognósticos e montar os 
programas ambientais necessários para 
tomadas de decisão sobre um determinado 
empreendimento.

Neste diagnóstico foram levantados os dados 
sobre o clima, solo, relevo, a área que sofre 
influência do empreendimento, entre outros 
aspectos relevantes.

MEIO FÍSICO

No território o material é diversificado:  a uma 
imensa vastidão de granitoides que desenham 
na paisagem muitos inselbergs e lajedos, rochas 
metamórficas como os ortognaisses, quartzitos 
e materiais sedimentares resultantes dos longos 
períodos de erosão.

GEOLOGIA

PODEMOS DIVIDIR EM TRÊS GRUPOS:

• MEIO FÍSICO;
• MEIO BIÓTICO;
• MEIO ANTRÓPICO.
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No território o material é diversificado:  a uma imensa vastidão de granitoides que desenham na 
paisagem muitos inselbergs e lajedos, rochas metamórficas como os ortognaisses, quartzitos e 
materiais sedimentares resultantes dos longos períodos de erosão.

No território o material é diversificado:  a uma imensa vastidão de granitoides que desenham na 
paisagem muitos inselbergs e lajedos, rochas metamórficas como os ortognaisses, quartzitos e 
materiais sedimentares resultantes dos longos períodos de erosão.

GEOMORFOLOGIA

CLIMATOLOGIA

A região é caracterizada pelo 
clima semiárido

A temperatura média anual é 
de 25°C, com mínima de 21°C e 
máxima de 31°C

Chuvas ocorrem de forma mais 
intensa entre os meses fevereiro 
a junho

A direção predominante dos ventos 
é Sudeste e em alguns momentos 
ventos em direção leste
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São encontrados os seguintes tipos de solo nas áreas de influência:

• Neossolo Litólico: Textura Argila Arenoso e esta associado a relevo mais declivoso;

SOLOS

RECURSOS HÍDRICOS

• Neossolo Regolítico: Textura Arenosa, 
apresentando alta erodibilidade nas área com 
declives mais acentuadas;

• Planossolo Nátrico: Textura Argila, relevo plano 
ou suave ondulados e susceptível a erosão;

• Luvissolo Crômico: Textura Argila com relevo suave ondulado

A hidrologia da área é íntima e totalmente 
dependente do ritmo climático sazonal, 
composta por rios que secam em períodos do 
ano devido à falta de recarga do lençol freático e 
à evaporação excessiva.

A Área de Influência Direta (AID) e a Área de 
Influência Indireta (AII) do empreendimento 
encontra-se entre as cabeceiras da bacia dos 
rios Mamanguape e Curimataú. Na ADA onde 
será implantado o Aterro Sanitário não foram 
identificados cursos d’água naturais de natureza 
efêmera, intermitente e perene, todavia na 
AID foram registrados os riachos Catolé e dos 
Negros e na AII os riachos do Urubu, Arara, da 
Serra e Cágado.
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Pelas características climáticas  e a incidência solar, a taxa de evaporação é altíssima, 
contribuindo na redução do volume de chorume produzido, mesmo assim, a Ecoter estabeleceu 

todos os protocolos de controle ambiental para os efluentes produzidos no empreendimento.

MEIO BIÓTICO

A vegetação da ADA está vinculada ao 
domínio fitogeográfico do bioma Caatinga, o 
qual desenvolve uma série de características e 
adaptações para permitir a sua sobrevivência. 
O levantamento florístico e fitossociológico 
foi elaborado com base no levantamento 
de dados primários a partir de trabalhos em 
campo através de parcelas fixas distribuídas 
aleatoriamente na área, para conhecer a 
diversidade de ambientes, de espécies 
encontradas e quais os modelos de atividades 

exploratórias que mais ocorrem na região. 
Além disso, foram utilizados dados secundários 
levantados a partir da literatura científica, e as 
análises realizadas por meio do software Mata 
Nativa 2 versão 2.10.

Foram encontradas 35 espécies diferentes, 
na qual seis são consideraradas ameaçadas: 
Ziziphus joazeir, Anadenanthera colubrina, 
Commiphora leptophloeos, Libidibia ferrea, 
Myracrodruon urundeuva e Schinopsis 
brasiliensis Engl.

FLORA
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A caraterização da fauna nas Áreas de Influência do empreendimento, ocorreu por meio de 
levantamento de dados científicos disponíveis de espécies encontradas na região e por diferentes 
técnicas de captura e observação em cada local. 

Ao total se levantou a ocorrência de 199 espécies de animais distribuídas nos seguintes grupos:

FAUNA

118 insetos
52 aves
15 répteis
8 anfíbios
6 mamíferos
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Duas espécies endêmicas foram inventariadas e existe fortes indícios de ocorrência do gato-
mourisco (Puma yagouaroundi), categorizado como Vulnerável pelo Livro Vermelho da Fauna 
Brasileira Ameaçada de Extinção (2018).

A composição faunística refletiu um ambiente com características naturais já bastante alteradas, 
beneficiando a presença daquelas espécies mais generalistas, que tem sua abundância afetada 
positivamente por intervenções antrópicas.
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Foram utilizadas duas bases de dados para 
compor o diagnóstico sócio ambiental do Aterro 
Sanitário da Ecoter:

MEIO ANTRÓPICO

INVESTIGAÇÃO SISTEMÁTICA DA REALIDADE DEMOGRÁFICA, SOCIAL 
E ECONÔMICA DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO E DOS MUNICÍPIOS 
CIRCUNVIZINHOS

• Dados primários - Obtidos através de atividades de campo com aplicação de questionários e 
realização de entrevistas junto a população urbana e rural do município de Remígio.

• Dados secundários - Diagnósticos produzidos por institutos nacionais e estaduais como IBGE, 
INCRA, Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba (IDEME), etc.

Crescimento da população

2000 20101991

12.953

4.628

10.196

4.718

9.046

5.837

População Rural

População Urbana

Taxa de urbanização

2000 20101991

60,78%

68,37%
73,68%

Agropecuária

Setor Público

Indústria

Serviços

57% 32%

4%
7%

Participação dos setores da economia % na geração de riqueza
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Índice de Vulnerabilidade Social

IVS 2000

IVS 2020

0,446

Brasil Nordeste Paraíba Remígio

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,518
0,408 0,385

0,526 0,539
0,42

0,326

Coletado por serviço 
de limpeza

Queimado (na 
propriedade)

Jogado em terreno 
baldio ou logradouro

Coletado em caçamba 
de serviço de limpeza

Outro destino

Lixão

Aterro Sanitário Privado 
em outro Município

Aterro Sanitário Público 
no próprio Município

Aterro controlado

Destinação dos Resíduos Sólidos

75%
2%

17%

6%1%

0%

Disposição final dos Resíduos Sólidos

75%

15%

5%5%

Concorda 
Totalmente

Concorda 
Parcialmente

Indiferente

Discordo
Parcialmente

Discordo
Totalmente

68,2%

23,6%

7%

0%

0,1%

 A população existente na área de 
influência do empreendimento (AID 
e AII) acreditam que a destinação 
adequada do lixo, trará benefícios 

para a cidade de Remígio.
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PATRIMÔNIO  

ARQUEOLÓGICO
Tendo em vista a importância e a necessidade 

de proteção do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Arqueológico e a possibilidade de existência de 
sítios arqueológicos nas Áreas de Influência do 
empreendimento, foram realizadas atividades de 
pesquisa arquelógica preventiva previamente à 
implantação do Aterro Sanitário da Ecoter.

O estudo teve por objetivo apresentar os 
resultados das atividades arqueológicas 
desenvolvidas, e a metodologia aplicada na 

área foi de amostragem sistemática dentro de 
um enfoque probabilístico, com uma análise de 
subsuperfície e superfície por meio da realização 
de poços-teste e caminhamentos, para avaliação 
da área do empreendimento, conforme previsto 
na Instrução Normativa IN nº 01/2015 para 
atividades de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico. O procedimento foi registrado por 
meio de fotografias e descrições da paisagem e 
feições encontradas.
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AVALIAÇAO DE IMPACTO 

AMBIENTAL
Com os diagnósticos socioambientais 

sistematizados, foi possível realizar a avaliação 
dos impactos ambientais (AIA) gerando a Matriz de 
Impacto.

A metodologia aplicada foi na metodologia de 
Agregação associado a Combinação e Ponderação 
de Atributos.

Se elencou os principais aspectos a ocorrerem 
nas fases de instalação e operação do 
empreendimento, projetando seus impactos dentro 
de uma escala de atributos e ponde-rando-os em 
variáveis pré-estabelecidas. 

Para isso, se utilizou de dados fornecidos pela 
ECOTER, como aqueles gerados pelos diagnósticos 
sócios ambientais.

Uma matriz de impacto foi gerada contendo 28 
aspectos e 12 atributos. Entre os mais relevantes 
foram a Magnitude, Severidade e Reversibilidade 
dos Impactos.

Dos aspectos estabelecidos 08 foram 
categorizados como de pequena magnitude, 14 
intermediários e apenas 6 elevada. 

Já para o atributo severidade 14 foram 
considerados baixa, 7 médio e 7 alta.

Para a reversibilidade, 6 aspectos são 
irreversíveis, mas 22 possuem capacidade de 
serem reversíveis.

A análise dos impactos identificou a necessidade 
de implantação de 07 programas, são eles:

Programa que irá monitorar os corpos d’águas superficiais (riachos e açudes) e subter-râneos 
(lençol freático) para complementar as ações de controle ambiental existentes na operação das 
células. Os dados coletados irão ofertar indicadores de qualidade dos re-cursos hídricos, bem como 
segurança a comunidade do entorno quanto ao uso das águas disponíveis da região.

Este programa refere-se à implantação de 
medidas que garantam o afugentamento, 
resgate e salvamento de espécimes da fauna 
silvestre que porventura sejam impacta-
dos durante a operação do empreendimento 
ECOTER. Seguindo corretamente o proto-colo 
estabelecido no EIA os acidentes com a fauna 
são extremamente reduzidos. 

Também se estabeleceu protocolo de manejo 
para animais sinantrópicos (espécies que são 
atraídas durante a operação do aterro em busca 
de alimentos).

Por fim, um programa específico de 
monitoramento da espécie gato-mourisco 
(Puma yagouaroundi) foi estabelecido, devido a 
mesma ser categorizada como vulnerável.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUAS 
(SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS):

PROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE E SINANTRÓPICA:
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Neste programa buscou-se construir 
estratégias de comunicação entre a empresa e 
a comunidade do entorno, 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 envolvidas com a 
operação do empreendimento.

PROGRAMA DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL:

Importante programa para recuperar a paisagem 
impactada pela operação do aterro. A cada 
célula encerrada deverá se iniciar o processo de 

restauração florestal, objetivando estabelecer uma 
vegetação de Caatinga o mais próximo daquela 
originalmente encontrada na região. 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA:

Este programa é focado apenas na gestão 
dos resíduos sólidos e efluentes sanitários das 
estruturas de apoio técnico-administrativos da 
ECOTER (escritório, refeitório, guari-tas etc.), visto 
que a execução do depósito de resíduos nas 
células é atividade principal do empreendimento e 
possui um protocolo próprio de operação.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ÁREAS DE 
APOIO A ATIVIDADE PRINCIPAL:
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Estabelecido pela Lei 9.985/2000 – Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 
– a compensação ambiental materializa 
o princípio do poluidor-pagador e ga-rante 
investimentos em Unidades de Conservação 
da Natureza (UC), territórios legal-mente 
protegidos que contribuem para a proteção 
da biodiversidade e paisagem na¬tural. Para 
o projeto ECOTER, após aplicação do cálculo 
da compensação ambiental (Decreto Federal 
6.848/2009) se alcançou o valor de R$ 2.180,40 
a serem investidos no Parque Estadual Mata do 
Pau-Ferro ou Parque Estadual Pedra da Boca.

PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL

CONCLUSÃO
O aterro sanitário ECOTER 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;

Seguindo o que preconiza o Art. 36 da Lei 
Federal 9.985/2000 e o Art. 33 do De-creto 
Federal 4.340/2002 a aplicação da compensação 
ambiental do empreendimento ECOTER deverá 
ser em uma Unidade de Conservação de Proteção 
Integral reconheci-da pelo SNUC, onde propomos 
neste EIA/RIMA o Parque Estadual Mata do Pau-
Ferro ou Parque Estadual Pedra da Boca.
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Este Relatório de Impacto Ambiental possui 24 páginas
e foi produzido entre os anos de 2021 e 2022


