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 Apresentação 
 

O presente documento refere-se ao Estudo de Impacto Ambiental - EIA das 
Obras de Adequação de Capacidade (Duplicação) e Restauração da Rodovia BR-423/PE, 
trecho Entr. BR-104/232 (A) (Caruaru) - Div. PE/AL, Subtrecho: Entr. BR-232 (B) - São 
Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de 
extensão, correspondente ao Lote 01 e Subtrecho: Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. 
BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento km 60,0 - km 98,4, com 38,40 km de extensão, 
correspondente ao Lote 02, totalizando 80,2 km. 

 

O estudo foi elaborado por equipe técnica multidisciplinar, nas condições 
previstas na Resolução nº 001 de 23 de janeiro de 1986 do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, e em atendimento ao Termo de Referência nº 04/13 de 22 de março 
de 2013 emitido pela Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - CPRH. 
Dessa forma, foi realizado um amplo trabalho de campo na Área de Influência Direta (AID), 
Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Indireta (AII) do traçado da BR-423 
entre o km 18,2 ao km 98,4, para verificar in loco a situação atual dos meios físico, 
biológico e socioeconômico e assim analisar como a região de estudo será afetada pela 
duplicação e restauração da rodovia, bem como apresentar medidas mitigadoras e/ou 
compensatórias que permitam superar os impactos ambientais negativos.  

 

Este Estudo de Impacto Ambiental está sendo apresentado em 5 tomos, a 
seguir discriminados: 
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Tomo I - Análise do Empreendimento 
 
1. Apresentação 
2. Identificação do Empreendedor 
3. Identificação da Empresa Consultora 
4. Objetivos e Justificativa do Empreendimento 
5. Alternativas Locacionais e Tecnológicas 
6. Justificativa da Alternativa Preferencial 
7. Descrição Técnica do Empreendimento 
8. Planos e Programas de Desenvolvimento 
9. Análise Jurídica 
10. Áreas de Influência do Empreendimento 
 
Tomo II - Diagnóstico Ambiental 
 
11. Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência 
 
Tomo III - Impactos Ambientais 
 
12. Identificação e Avaliação dos Impactos Ambientais 
13. Medidas de Controle 
14. Programas de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos 
15. Compensação Ambiental 
16. Prognóstico da Qualidade Ambiental 
17. Conclusões 
18. Referências Bibliográficas 
 
Tomo IV - Anexos 
 
19. Documentos 
20. Planta Geral do Traçado 
 
Tomo V - Patrimônio Cultural 
 
21. Estudo de Impacto sobre o Patrimônio Cultural 
 

O presente volume constitui o Tomo II - Diagnóstico Ambiental. 
 
À página seguinte é apresentado o mapa de situação demonstrando a área 

de abrangência do empreendimento. 
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11. Diagnóstico Ambiental das Áreas de Influência 

 
 

O diagnóstico ambiental realizado teve por objetivo levantar informações 
precisas sobre as áreas de influência direta e indireta do projeto de duplicação e 
restauração da rodovia BR-423, no trecho São Caetano/Garanhuns, tomando como eixo 
norteador às inter-relações a serem estabelecidas entre o projeto técnico e as atuais 
condições dos meios físico, biológico e socioeconômico. O Diagnóstico Ambiental busca 
compor um panorama da real situação encontrada antes da implantação do 
empreendimento, sendo amplamente documentado através de fotografias técnico-
científicas registradas em campo e da bibliografia existente sobre dados específicos do 
local de estudo, abrangendo descrições dos municípios de São Caetano, Cachoeirinha, 
Lajedo, Calçado, Jupi, Jucati, São João e Garanhuns. 
 
11.1 Meio Físico 
 

As áreas de influência (ADA, AID e AII) do Meio Físico seguem as mesmas 
definições citadas no capítulo 10 – Áreas de Influência do Empreendimento. 
Resumidamente: 

 

 Área Diretamente Afetada – se refere a uma faixa de terreno com 
largura de 70m, que corresponde aos 70 metros da faixa de domínio da rodovia, 35 metros 
de cada lado, a partir de seu eixo central; 

 

 Área de Influência Direta - uma área de 1.000m, sendo 500m para o 
lado direito da rodovia e 500m para o lado esquerdo, a partir de seu eixo central; 
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 Área de Influência Indireta - área de 2.000m, sendo 1.000m para o lado 
direito da rodovia e 1.000m para o lado esquerdo, a partir do eixo central da rodovia. 

 
As características ambientais do meio físico são as mesmas para as distintas 

áreas de influência do empreendimento, por esse motivo são apresentadas de maneira 
unificada. 

 
 
11.1.1 Clima 

 
A altura das precipitações pluviométricas no Estado de Pernambuco declina à 

medida que, para o interior, a exposição aos ventos alísios de sudeste se torna menor. O 
decréscimo das quotas é influenciado pela presença da escarpa oriental da Borborema, 
interceptando parcialmente a corrente úmida (EVTEA, 2009, vol.2). Essa escarpa (visível 
na Serra das Russas entre Pombos e Gravatá, por exemplo), exerce uma função dupla na 
divisão regional, uma vez que separa a região oriental (clima úmido a subúmido) da 
ocidental (semiárido), tanto no setor morfológico quanto no setor climático.  

 
Segundo dados do Serviço Geológico do Brasil, CPRM 2005, o clima do 

município de São Caetano é do tipo Tropical Chuvoso, com verão seco. A estação chuvosa 
se inicia em janeiro/fevereiro com término em setembro, podendo se adiantar até outubro. 
Durante o inverno, há muitos dias nublados e chuvosos, mas a chuva geralmente é leve, 
então o acumulado não é grande. Devido há esses dias nublados, a temperatura pouco 
varia ao longo do dia. Às vezes, massas de ar atingem a região e fazem a temperatura cair 
muito durante a madrugada. 

 
A temperatura mais baixa já registrada na cidade foi de 7°C em julho e a 

máxima foi de 46°C. Em relação ao município de Cachoeirinha essa região é caracterizada 
por apresentar clima semiárido, muito quente; segundo Köppen, corresponde a um tipo de 
clima “BSh”.  A estação chuvosa adianta-se para outubro, antes do inverno.  A temperatura 
média anual varia de 22 a 24°C, a precipitação pluvial média anual predominante na área 
varia de 600 a 800 mm, com cinco a oito meses secos, além de irregularidades de chuvas 
(JACOMINEET al., 1973). 

 

O município de Lajedo, situado no início do trecho, apresenta um tipo de clima 
Tropical Chuvoso, com verão seco e sua estação chuvosa se inicia em janeiro/fevereiro 
com término em setembro, podendo se adiantar até outubro (CPRM, 2005).  

 

O município de Garanhuns, situado no fim do trecho, apresenta uma 
temperatura média anual de 20,4°C. No mês mais frio, julho, a média é de 18,6°C e no mês 
mais quente, novembro, a temperatura média é de 23°C. A menor temperatura registrada 
na cidade foi de 7°C. Sua precipitação média anual é de 1.309,9mm, enquanto que nos 
municípios de Calçado, Jupi, e Jucati, a precipitação pluviométrica média é de 765mm, 
sendo nos meses chuvosos mais abrangente. 

 
Nas tabelas a seguir podem ser observadas a série histórica de médias de 

temperaturas máximas, mínimas e precipitações das estações meteorológicas de Jucati e 
Garanhuns. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massas_de_ar
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Dados climáticos da estação meteorológica de Jucati - PE. 

Ano 
Temperatura 

Máxima - Média 
Temperatura 

Mínima - Média 
Precipitação - 

Soma 
DAAS - Média 

2012 26,6 17,2 252,5 11,4 

2011 26,8 17,2 745,1 40,8 

2010 27,2 17,5 1209,2 52,6 

2009 27,2 18,0 836,2 36,6 

2008 27,1 18,0 690,0 32,3 

2007 26,7 17,5 240,5 6,9 

2006 27,3 17,6 396,5 25,6 

2005 26,8 17,3 173,0 7,6 

2004 26,5 15,7 3,0 0,1 

2003 27,2 16,0 0,0 0,8 

2002 27,7 16,6 541,0 26,9 

2001 27,4 16,0 390,0 24,6 

2000 26,9 15,1 447,0 31,6 

1999 27,1 15,0 45,0 0,8 

1998 27,1 15,7 57,0 2,8 

1997 27,2 15,4 519,0 35,6 

1996 26,9 15,1 342,0 21,8 

1995 27,3 15,3 319,0 16,6 

1994 27,8 15,3 718,0 37,6 

1993 27,2 15,0 250,0 16,2 

1992 26,4 14,9 827,0 34,0 

1991 26,7 14,8 546,0 33,4 

1990 26,7 14,9 367,0 30,3 

1989 26,0 14,4 682,0 36,5 

1988 26,2 14,4 797,0 45,1 

1987 26,6 14,8 482,0 34,8 

1986 26,4 14,6 766,0 53,2 

1985 26,2 14,1 1014,0 52,8 

1984 26,7 14,6 984,0 51,8 

1983 25,6 14,7 488,0 32,3 

1982 25,9 14,5 609,0 41,1 

1981 25,8 14,2 508,0 28,3 

1980 25,5 13,9 424,0 27,9 

 
Dados climáticos da estação meteorológica de Jucati - PE. 

Item 
Temperatura 

Máxima - Média 
Temperatura 

Mínima - Média 
Precipitação 

- Soma 
DAAS - Média 

Máxima 27,8 18,0 1209,2 57,5 

Mínima 25,0 13,3 0,0 0,1 

Média 26,5 15,5 564,1 32,0 

Variância 0,37 1,15 83439,62 249,17 

Desvio Padrão 0,61 1,07 288,86 15,79 

Fonte: http://www.agritempo.gov.br/agroclima/sumario - Jucati - PE. Acesso em março 2013. 

 
Dados climáticos da estação meteorológica de Garanhuns - PE. 

Ano 
Temperatura 

Máxima - Média 
Temperatura 

Mínima - Média 
Precipitação - 

Soma 
DAAS - 
Média 

2012 25,6 17,3 433,0 30,8 

2011 24,9 16,7 949,2 57,4 

2010 25,4 16,8 1116,0 61,7 

2009 26,0 16,9 835,2 54,1 
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Ano 
Temperatura 

Máxima - Média 
Temperatura 

Mínima - Média 
Precipitação - 

Soma 
DAAS - 
Média 

2008 25,1 16,8 1275,6 64,6 

2007 26,4 16,0 976,0 62,1 

2006 25,5 17,0 819,4 54,5 

2005 26,7 17,3 961,0 61,4 

2004 26,5 15,7 1065,0 65,6 

2003 27,5 16,4 523,8 46,9 

2002 26,1 17,6 1012,4 61,8 

2001 27,4 16,0 582,5 40,1 

2000 26,9 15,1 806,0 62,0 

1999 27,1 15,0 329,0 20,4 

1998 27,1 15,7 244,0 18,8 

1997 27,2 15,4 600,0 49,2 

1996 26,8 15,1 520,0 39,8 

1995 27,3 15,3 469,0 39,1 

1994 27,8 15,3 797,0 55,1 

1993 27,2 15,0 444,0 33,2 

1984 26,7 14,6 435,0 36,1 

1970 26,4 15,5 405,0 30,3 

 
 

Dados climáticos da estação meteorológica de Garanhuns - PE. 

Item 
Temperatura 

Máxima - Média 
Temperatura 

Mínima - Média 
Precipitação - 

Soma 
DAAS - Média 

Máxima 27,8 17,6 1275,6 67,4 

Mínima 24,9 14,0 244,0 0,5 

Média 26,8 16,1 701,9 46,6 

Variância 0,39 0,77 55927,75 195,32 

Desvio Padrão 0,62 0,88 236,49 13,98 

Fonte: http://www.agritempo.gov.br/agroclima/sumario - Garanhuns - PE. Acesso em março 2013. 

 
A temperatura média tem variado nesta região desde 13,3°C à 27,8°C, com 

um ligeiro aumento das médias máximas em torno de 1°C desde a década de 80 até o ano 
de 2012. A temperatura máxima registrada nesta estação nos últimos 20 anos foi 34,7°C e 
a mínima de 11,1°C.  

 
A soma das precipitações atingiu os menores valores nos anos de 1998 e 

1999 na estação de Garanhuns (244,0 e 329,0mm respectivamente) e 45,0mm em 1999 na 
estação de Jucati.  

 
A tabela a seguir ilustra os parâmetros de precipitação na Área de Influência 

Indireta do Empreendimento - AII. 
 

 

Parâmetros Climáticos na Área de Influência Direta da Rodovia 

Tipologia Climática Semiárido 

Pluviometria São Caetano (início do trecho) 
 

 Pluviometria máxima anual: 

 Pluviometria média anual: 

 Pluviometria mínima anual: 
 

 
 

1.892,9 mm 
524,7 mm 
146,8 mm 

 

Parâmetros de precipitação na AII. 
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Parâmetros Climáticos na Área de Influência Direta da Rodovia 

Tipologia Climática Semiárido 

Pluviometria Lajedo (área mediana do trecho) 
 

 Pluviometria máxima anual: 

 Pluviometria média anual: 

 Pluviometria mínima anual: 

 
 

1.910,9 mm 
844,0 mm 
468,0 mm 

 

Pluviometria Garanhuns (final do trecho) 
 

 Pluviometria máxima anual: 

 Pluviometria média anual: 

 Pluviometria mínima anual: 

 
 

1.296,0 mm 
782,4 mm 
387,5 mm 

 
Fonte: Relatório de estudo EVTEA/JBR, 2009. 

 
Na tabela a seguir podem ser observados aspectos climáticos da região 

agreste central e meridional de Pernambuco, onde está sendo implantado o 
empreendimento: 

 
Aspectos climáticos da região agreste central e meridional de Pernambuco. 

Índices Climáticos Mínima (média) Máxima (média) 

Temperatura 14°C 27,8°C 

Umidade do Ar 30% 95% 

Insolação 2.400 horas/ano 3.200 horas/ano 

Velocidade dos Ventos 6 km/h 18 km/h 

Direção Predominante Ventos Leste Leste 

Pressão atmosférica 970 h Pa 1040 h Pa 

Evaporação 350 mm. 2.000 mm. 

Fonte: CPRM, 2013. 

 
 

11.1.2 Geologia  
 
Os municípios de São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Calçado, Jupi, Jucati, 

São João e Garanhuns encontram-se inseridos, geologicamente, na Província da 
Borborema, sendo constituído pelos litotipos da Suíte Serra de Taquaritinga, do Complexo 
Cabrobó, Belém do São Francisco, dos Granitóides Indiscriminados e das suítes Intrusiva 
Leucocrática Peraluminosa e Shoshonítica Salgueiro/Terra Nova (CPRM, 2005). As figuras 
a seguir ilustram a geologia característica dos municípios em estudo.  
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Geologia característica dos municípios em estudo (novembro/2012). 

 
Todo o traçado rodoviário desenvolve-se em terrenos cujo substrato é 

cristalino, referido ao Pré-Cambriano nas Unidades Suíte Granitóide Tipo Pedra-Mata 
Grande alternando-se com o Complexo Caraíba-Paramirim. Os granitoides tipo Pedra-Mata 
Grande são rochas sintectônicas atarditectônicas, correspondendo a produtos de anatexia 
de suas encaixantes. Os vários dados radiométricos diagnosticam para a unidade um 
posicionamento no magmatismo brasiliano. Deste modo, ao computar-se uma média 
desses dados, nota-se um predomínio radiométrico anterior ao metamorfismo regional da 
área, sendo assim postulado um posicionamento no Pré-Cambriano Superior. 

 
O conjunto granitoide Pedra-Mata Grande ocorre de modo bastante 

expressivo, geralmente formando massas batolíticas e stocks, constituindo associações 
representativas dos granitos, monzonitos, dioritos, biotita e/ou hornblenda-granito, 
leucogranitos, intrinsecamente associados, com fácies porfiroide em alguns locais. 

 
De um modo geral, formam elevações que se destacam na topografia da 

área, possuindo variações textuais e petrográficas marcantes, com coloração cinza-claro, 
grosseiros, exibindo blastos de microclima de tamanhos variados. No entorno do município 
de Cachoeirinha predominam os sienitos.  

 
O Complexo Caraíba-Paramirim está referido ao Pré-Cambriano Inferior. As 

litologias compreendem biotita-quartzo-feldspato-gnaisses, gnaisses granatíferos, biotita 
e/ou hornblenda gnaisses, gnaisses tonalíticos, rochas cataclásticas, e migmatitos 
granutilizados. A maior abundância de rochas gnáissicas está representada por rochas 
cinza, finas a levemente bandadas, de composição tonalítico-granodiorítica emergindo em 
alguns locais em inselbergs (serrotes) na superfície peneplanizada da área. Nas 
proximidades da cidade de Lajedo surgem diatexitos e metatexitos. 

 
Muito importante para efeito de análise de viabilidade ambiental é o fato da 

inexistência de rochas calcárias em toda a área (EVTEA, 2009., vol. 2). Assim sendo, 
torna-se improvável a presença de patrimônio espeleológico (grutas e cavernas) as quais 
são formadas pelo fenômeno da dissolução. 

 
A figura a seguir apresenta a geologia da região de estudo, com destaque 

para a área do traçado da rodovia, observando-se a alternância das manchas da Suíte 
Granitoide Tipo Pedra-Mata Grande e do Complexo Caraíba-Paramirim. 
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Geologia da região de estudo, com destaque para o traçado da rodovia BR-423/PE.  
Fonte: CPRM GEOBANK, 2013. 
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11.1.3 Geomorfologia e Relevo 
 
Os municípios de São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Calçado, Jupi, Jucati e 

São João estão inseridos na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, formada por 
maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. Ocupa uma área 
de arco que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande do Norte. O relevo é 
geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Os acidentes 
geográficos de maior destaque são: o Serrote da Gameleira, o Alto do Mondé e a Pedra 
dos Mocós. Com respeito à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa 
predominância de média para alta (CPRM, 2005). O relevo do município de Garanhuns faz 
parte da unidade das Superfícies Retrabalhadas que é formada por áreas que têm sofrido 
retrabalhamento intenso, com relevo bastante dissecado e vales profundos. Na região 
litorânea de Pernambuco e Alagoas, é formada pelo “mar de morros” que antecedem a 
Chapada da Borborema, com solos pobres e vegetação de floresta hipoxerófila. 

 
As figuras a seguir ilustram o relevo encontrado durante a visita in loco aos 

municípios estudados. 
 

 
Aspecto do relevo do município de Cachoeirinha/PE 

(novembro/2012). 

 
Aspecto do relevo do município de São Caetano/PE 

(novembro/2012). 
 
 

  
Aspectos do relevo acidentado da área do projeto (novembro/2012).

Na figura a seguir é visualizada a geomorfologia da região do traçado a 
implantar, entre os municípios de São Caetano e Garanhuns. 
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Mapa geomorfológico da região de estudo, com destaque para o entorno da rodovia. Fonte: CPRM GEOBANK, 2013.
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Através da análise do cartograma geomorfológico apresentado 
anteriormente, observa-se que o trecho rodoviário em estudo se encontra bem 
acomodado no ambiente morfológico, estando todo inserido na Região do Planalto da 
Borborema que é uma região de relevo suave ondulado. A rodovia “evita” os acidentes 
geográficos, chamando a atenção o segmento final Lajedo-Garanhuns, onde o traçado 
contorna uma porção de modelado de dissecação limitada por escarpas. 

 
AbSáber (1969) refere-se ao Planalto da Borborema como um “maciço em 

abóbada” e como “uma estrutura irregularmente amarrotada” decorrente de uma intensa 
atuação tectônica com reativação de dobramentos acompanhados de fraturas e falhas 
além de sucessivos aplanamentos. O estilo de Maciços Remobilizados do Planalto da 
Borborema comanda feições morfológicas diferenciadas, demonstradas pela ocorrência 
de áreas intensamente dissecadas com cristas e linhas de cumeadas, orientadas 
conforme controle estrutural, e áreas aplanadas com indícios deste controle. Na área de 
influência do projeto observam-se estas diferenciações, surgindo áreas modeladas por 
aplanamento, alternando-se com uma mancha de área dissecada por controle estrutural.  

 
O traçado atual foi concebido de modo a desenvolver-se integralmente em 

terrenos cuja gênese geomorfológica refere-se ao modelado de aplanamento, evitando a 
passagem pelas manchas de modelado de dissecação, normalmente delimitadas com 
escarpas, conforme observado no mapa geomorfológico ilustrado anteriormente. 

 
Os graus de declividade, conforme se observa no Mapa de Avaliação do 

Relevo, na página seguinte, atingem no máximo os 10 graus, variando entre as faixas de 
2 a 5 graus e de 5 a 10 graus. Ainda, no referido mapa, observa-se que as áreas de 
relevo mais instáveis e de intensidade mais fortes são evitadas a exemplo das manchas 
de relevo classificadas como 3I. Dessa forma, constata-se que não haverá problemas 
para as obras de duplicação da rodovia por conta de transposição de obstáculos 
topográficos importantes. Exceção são os vales dos rios Una, da Chata e Canhoto que 
têm de ser atravessados através das obras de artes especiais. 

 
 Riscos Geológicos 
 
A região em estudo está classificada como de baixo risco de eventos 

geológicos que possam provocar deslizamentos e erosões que cheguem a comprometer 
as obras rodoviárias. A maior parte do traçado está inserida na área de gnaisses orto 
derivados, solos considerados estáveis e adequados a fundações e obras de grande 
porte. Apenas um pequeno trecho próximo à cidade de Garanhuns pode vir a apresentar 
algum evento ocasional de deslizamentos e queda de blocos.  

 
As figuras a seguir apresentam, respectivamente, o Cartograma de 

Avaliação do Relevo dos municípios cortados pelo traçado da BR-423/PE, o cartograma 
de Geodiversidade e o Cartograma de Suscetibilidade a Processos Condicionantes de 
Riscos Geológicos. 
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Cartograma de Avaliação do Relevo, Trecho São Caetano - Garanhuns, PE. Fonte: CPRM (2013).
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Cartograma de Geodiversidade Fonte: CPRM (2013). 
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Suscetibilidade a Processos Condicionantes de Riscos Geológicos. Fonte: Adaptado de Mapa de Geodiversidade do Estado de Pernambuco (CPRM, 2013). 
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  Riscos de Erosão 
 
Sob o ponto de vista pedológico, a erodibilidade de um solo depende de 

vários de seus atributos como: textura, teor de matéria orgânica, estrutura, permeabilidade, 
declividade, comprimento de rampa e forma da encosta e, naturalmente, das precipitações 
pluviométricas (EVTEA, 2009). 

 
Recorrendo-se aos mapas-síntese de relevo e declividades, e erodibilidade 

dos solos e erosividade das chuvas da SUDENE/DRN, os quais fornecem, através de 
parâmetros integrados, um risco de erosão hídrica para a área em estudo, têm-se os 
seguintes resultados no entorno da rodovia BR-423/PE, conforme mostra a tabela a seguir. 

 

Riscos de Erosão 

Parâmetros Resultados 

Erodibilidade dos solos 
Classe 2 (Moderada), Fator K maior que 0,10 e menor 
que 0,30 em todo o trecho rodoviário. 

Erosividade das chuvas 

Classe 1 (Fraca), R menor que 340, de São Caetano 
até logo após Lajedo; 
Classe 2 (Moderada), R menor que 340 e menor que 
730 nos 30 km finais. 

Relevo e declividades 
Classe 2 (Suave ondulada a ondulado), declividade 
média de 5 a 12% em todo o trecho, sendo mais plano 
na área dos Planossolos (entorno de Cachoeirinha). 

Risco de Erosão Hídrica 
Classe 4 (Fraco) até aproximadamente Lajedo e; 
Classe 6 (Mediano), no restante do trecho. 

Fonte: EVTEA (JBR, 2009). 

 
Dentre os fatores que influem no risco de erosão - erosividade de chuva, 

relevo e erodibilidade do solo - nenhum especificamente chega a ser determinante no 
resultado, uma vez que todos têm influência, no máximo, mediana. 

 
De acordo com Wischmeier & Smith (1965), citados por Bertoni & Lombardi 

Neto (1990), “o fator K (que mede a propensão à erodibilidade de um solo) significa 
vulnerabilidade ou suscetibilidade do solo à erosão, que é a recíproca da sua resistência à 
erosão”. Já o fator R (fator chuva), é um índice numérico que expressa a capacidade da 
chuva de causar erosão em uma área sem proteção, sendo estimada através do mapa de 
isoerodentes, que contém linhas que ligam pontos de iguais potenciais de erosão. Essas 
linhas representam os valores médios anuais de erosividade da chuva, e também, o fator 
chuva na equação de perdas de solo. Os valores entre as linhas são interpolados 
linearmente. Segundo Resende (1983), “em condições desfavoráveis de relevo, tem-se o 
seguinte comportamento dos solos, relativamente à textura”: 

 

 Em materiais argilosos, com o empacotamento da argila, o entalhamento 
em profundidade é difícil, mas o transporte é facilitado devido à menor 
massa embora, em função da agregação, a erosão se torna difícil; 

 Os arenosos, por serem mais pesados, têm um transporte mais difícil, 
porém, devido à falta de agregação, a erosão profunda é mais fácil; 

 O silte é de fácil transporte e fácil desagregação tendo, quando em declive, 
um entalhamento profundo em todos os lados. 
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Ainda, segundo Resende (1983), correlacionando-se coerência e erosão têm-
se, de maneira geral: 

 

 Solos muito coerentes: erosão do tipo laminar; 

 Solos pouco coerentes: erosão em sulcos. 
 
O entorno da rodovia apresenta solos predominantemente da classe 

Neossolos, pouco argilosos e siltosos, com maior proporção arenosa e mesmo 
pedregulhosa em chuvas de baixa intensidade e relevo pouco movimentado. Estas 
considerações explicam o risco apenas mediano de erosão hídrica na área de influência 
direta do empreendimento, corroborada com a figura a seguir, cujos dados foram extraídos 
do mapa-síntese da SUDENE. 
 

 
 

 
 Permeabilidade dos solos 
 
As sondagens realizadas em alguns pontos do traçado da área a duplicar na 

BR-423, relativas ao Projeto Executivo de Engenharia, representaram amostras 
referenciais dos estudos geotécnicos para utilização de materiais nas obras, cujos solos 
analisados foram considerados viáveis para a implantação do empreendimento. O nível de 
detalhamento solicitado no Termo de Referência não se aplica à área de estudo nem ao 
escopo dos serviços a serem executados. 

 
 
 
 
 

Riscos de erosão hídrica. 
Fonte: SUDENE. 
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 Mapeamento das áreas quanto ao uso do solo 
 

Na região em estudo, o uso e ocupação do solo são destinados às atividades 
agropecuárias de subsistência, com culturas de ciclo curto como feijão, mandioca, milho, 
cana-de-açúcar, banana, sorgo e palma forrageira, entre as mais importantes. Ao longo do 
traçado da BR-423, algumas espécies vegetais de pequeno porte têm sido utilizadas para 
cultivos agrícolas, tendo em alguns casos ocupado a faixa de domínio da rodovia. A Área 
de Influência Direta da rodovia apresenta baixa taxa de ocupação antrópica, ficando mais 
concentrada às zonas urbanas e próximas aos centros povoados. Sendo assim, a maior 
parte do traçado da rodovia ocorre em zonas sem uso econômico. 

 
Detalhes mais aprofundados a respeito de uso e ocupação do solo dos 

municípios afetados pelo empreendimento poderão ser verificados no capítulo 11.3, 
referente ao Meio Socioeconômico, item “uso e ocupação do solo”. 

 
 Aptidão física para a implantação do empreendimento 
 
Os estudos técnicos realizados demonstram a viabilidade do empreendimento 

em função do relevo, estudos geológicos e geomorfológicos e das características dos solos 
na área prevista para a execução das obras de duplicação da BR-423. O traçado com as 
obras de arte mais importantes pode ser observado nas figuras apresentadas nas páginas 
seguintes. 
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 Traçado da BR-423, segmento São Caetano - Lajedo e principais obras de arte projetadas. Fonte: EVTEA, (JBR, 2009). 
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Traçado da BR-423, segmento Lajedo - Garanhuns e principais obras de arte projetadas. Fonte: EVTEA, (JBR, 2009). 
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Próximo à parte urbana do município de Garanhuns, o relevo é um pouco 
mais acidentado demandando algumas obras complementares. 
 

 
Traçado da BR-423 na área urbana do município de Garanhuns. Fonte: EVTEA, (JBR, 2009). 

 

 
Seção transversal-tipo - geometria na área urbana do município de Garanhuns. Fonte: EVTEA, (JBR, 2009). 

 

O relevo relativamente plano ao longo da maior parte do traçado permite a 
implantação das obras de duplicação adotando o seguinte modelo de seção, com canteiro 
central, faixas de segurança de 1,00m e acostamentos variáveis em torno a 3,00m, 
conforme ilustrado na seguinte. 
 

 
Seção tipo rural para obras de duplicação da BR-423, lado direito. Fonte: EVTEA (JBR, 2009). 

 

 
11.1.4 Solos 

 
Predominam na região do agreste os solos Planossolos (PL), Regossolos 

(RE), Podzólicos Amarelo e Vermelho-Amarelo (PA e PV) e Solos Litólicos (R). Há também 
áreas de Afloramentos de Rocha (AR), Solos Aluviais (A) e os Latossolos (L) em locais de 
menor expressão. Os Regossolos (RE) são os mais característicos das condições 
ambientais do agreste, sendo pouco desenvolvidos, arenosos, em muitos casos com 
cascalhos, com profundidade variável: desde profundos a medianamente profundos, 
porosos e com relevo predominantemente suave ondulado. A sua permeabilidade e 
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drenagem pode variar desde moderadamente até excessivamente drenados. Apresentam 
em geral textura arenosa, mais são utilizados para cultivos sazonais. 

 
Os Planossolos (PL) são solos que variam de moderadamente profundos a 

rasos, com drenagem imperfeita, baixa permeabilidade e são muito susceptíveis à erosão, 
ocorrendo em áreas de cotas mais baixas e de relevo suave. Os Solos Podzólicos Amarelo 
e Vermelho-Amarelo (PA e PV) ocorrem na região com profundidades e texturas variadas e 
presença de cascalhos ou cascalhentos. São mais frequentes em áreas de relevo 
movimentado e suscetíveis à erosão. Os seus solos ácidos e de baixa fertilidade dificultam 
sua utilização agrícola. Os Solos Litólicos (R) são geralmente rasos de pouco 
desenvolvimento e profundidades inferiores 50 cm. 

 
Todo o traçado rodoviário em estudo percorre terrenos de solos Neossolos 

associados aos Planossolos. Secundariamente, surgem os Argissolos. Os Neossolos 
(solos Litólicos na antiga classificação) se distinguem apenas quanto ao fato de serem ora 
Regolíticos, ora Litólicos. Tais solos ocorrem a partir da cidade de São Caetano até o final 
do trecho, Garanhuns (EVTEA, 2009, vol.2). 

 
Os municípios de São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Calçado, Jupi, Jucati, 

São João apresentam um tipo de solo com superfícies suaves onduladas a onduladas, 
onde ocorrem os Planossolos, medianamente profundos, fortemente drenados, ácidos a 
moderadamente ácidos e fertilidade natural média e ainda os Podzólicos, que são 
profundos, textura argilosa, e fertilidade natural média a alta (CPRM, 2005). O município de 
Garanhuns é representado pelos Latossolos nos topos planos, sendo profundos e bem 
drenados pelos Podzólicos nas vertentes íngremes, sendo pouco a medianamente 
profundos e bem drenados e pelos Gleissolos de Várzea nos fundos de vales estreitos, 
com solos orgânicos e encharcados. Nas Elevações ocorrem os solos Litólicos, 
caracteristicamente rasos, de textura argilosa e fertilidade natural média. Nos Vales dos 
rios e riachos, ocorrem os Planossolos, que são medianamente profundos, imperfeitamente 
drenados, textura médio-argilosa, moderadamente ácidos, de fertilidade natural alta e 
problemas de sais. Ocorrem ainda nos afloramentos de rochas.  

 
As figuras a seguir, ilustram os solos característicos dos municípios inseridos 

no projeto a implantar.  
 

 
Aspecto do solo do município de Cachoeirinha 

(novembro/2012). 

 
Aspecto do solo do município de São Caetano 

(novembro/2012). 
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A tabela a seguir, ilustra as características dos tipos de solo existentes nos 
municípios atravessados pela rodovia. 

 
Tipos de solo existentes nos municípios atravessados pela BR-423/PE 

NEOSSOLOS 
Grupamento de solos pouco evoluídos, com ausência de horizonte B diagnóstico 

 
Base: Solos em via de formação sejam pela reduzida atuação dos processos pedogenéticos, ou por 
características inerentes ao material originário. 
 
Critério: Insuficiência de manifestação dos atributos, diagnóstico que caracterizam os diversos processos 
de formação. Exígua diferenciação de horizontes, com individualização de horizonte A seguinte de C ou R. 
Predomínio de características herdados do material originário. 
 
Definição: Solos constituídos por material mineral ou por material orgânico com menos de 40 cm de 
espessura, não apresentando qualquer tipo de horizonte B diagnóstico e satisfazendo os seguintes 
requisitos: 

 ausência de horizonte glei; 

 ausência de horizonte vértico imediatamente abaixo do horizonte A; 

 ausência de horizonte plíntico dentro de 40 cm; 

 ausência de horizonte A chernozêmico conjugado a horizonte cálcico ou C carbonático. 

  
Abrangência (classificação anterior): Litossolos e solos litólicos, regossolos, solos aluviais e areias 
quartzosas (distróficas, marinhas e hidromórficas); solos com horizonte A ou Hísticos com menos de 40 cm 
de espessura, seguidos de camada com 90% ou mais de fragmentos de rocha ou do material de origem, 
independente de sua resistência ao intemperismo. 

PLANOSSOLOS 
Grupamento de minerais com horizonte B plânico, subjacente a qualquer  tipo de horizonte A, podendo ou 

não apresentar horizonte E (álico ou não). 

 
Base: Desargilização vigorosa da parte mais superficial e acumulação ou concentração intensa de argila no 
horizonte subsuperficial. 
 
Critério: Expressão de desargilização intensa evidenciada pela nítida diferenciação entre o horizonte B 
plânico e os horizontes precedentes A ou E, que apresentam mudança textural abrupta; restrição de 
permeabilidade em subsuperfície, que interfere na infiltração e no regime hídrico, com evidências de 
processos de redução, com ou sem segregação de ferro, que se manifesta nos atributos de cor e na 
mobilização e sorção de cátion Na+. 
 

PLANOSSOLOS 
Grupamento de minerais com horizonte B plânico, subjacente a qualquer tipo de horizonte A, podendo ou 

não apresentar horizonte E (álico ou não). 

 
Definição: Solos constituídos por material mineral com horizonte A ou E seguido de horizonte B plânico e 
satisfazendo, ainda, os seguintes requisitos: 
 

 Horizonte plíntico, se presente, não está acima e nem coincide com o horizonte B plântico; 

 Horizonte glei, se presente, coincide com o horizonte B plânico ou ocorre abaixo do mesmo. 
 
Abrangência (classificação anterior): esta classe inclui os solos que vinham sendo classificados como 
Planossolos, Solonetz-Solodizado e Hidromórficos Cinzentos que apresentam mudança textural abrupta. 
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Tipos de solo existentes nos municípios atravessados pela BR-423/PE 

ARGISSOLOS 
Grupamento de solos com B textural, com argila de atividade baixa. 

Base: Evolução avançada com atuação incompleta de processo de ferralização, em conexão com 
paragênese caulinítica-oxídica ou virtualmente caulinítica, na vigência de mobilização de argila da parte mais 
superficial, com concentração ou acumulação em horizonte subsuperficial. 
 
Critério: Desenvolvimento (expressão) de horizonte diagnóstico B textural em vinculação com atributos 
evidenciadores de baixa atividade de argilas. 
 
Definição: Solos constituídos por material mineral com argila de atividade baixa e horizonte B textural 
imediatamente abaixo de horizonte A ou E, e apresentando ainda, os seguintes requisitos: 

 Horizonte plíntico, se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte superficial do 
horizonte B textural; 

 Horizonte glei, se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte superficial do horizonte B 
textural. 

 
Abrangência: (classificação anterior) - Nesta classe estão incluídos os solos que vêm sendo classificados 
pelo CNPS como Podzólico Vermelho-Amarelo que apresenta argila de atividade baixa, pequena parte de 
Terra Roxa Estruturada Similar, de Terra Bruna Estruturada e de Terra Bruna Estruturada Similar, todos com 
gradiente Textural necessário para B textural, em qualquer caso Eutrófico, Distrófico ou álico, e mais recente 
o Podzólico Vermelho-Escuro, com B textural e o Podzólico Amarelo. 
 

Fonte: Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999). 
 

A seguir é exibido o cartograma de solos da área atravessada pela rodovia 
com suas características particulares. 
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Mapa de solos do trecho entre São Caetano e Garanhuns. Fonte: EMBRAPA (2001).
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11.1.5 Recursos Hídricos  
 

11.1.5.1 Recursos Hídricos Superficiais 
 

 Bacias hidrográficas e sub-bacias, corpos d’água e coleções hídricas 
localizadas na área de influência do empreendimento 

 
Os municípios de São Caetano, Cachoerinha e Lajedo encontram-se 

inseridos nos domínios da bacia hidrográfica dos rios Una e Ipojuca. Seus principais 
tributários são: o rio Ipojuca e os riachos: da Onça, do Coutinho, Gravatá, Caxingó e 
Riachão. Os principais corpos de acumulação são os açudes do Brejo (1.070.347m³), dos 
Brejos (356.976m³) e da Onça. Todos os cursos d’água no município têm regime de 
escoamento intermitente e o padrão de drenagem é o dendrítico. 

 
Os municípios de Garanhuns e São João encontram-se inseridos nos 

domínios da bacia hidrográfica do rio Mundaú. Seus principais tributários no município de 
Garanhuns são os rios: Mundaú, Canhoto e Inhaúma e os riachos: São Pedro, São Vicente, 
Mimosinho, Seco, Mocambo, Repartição, Imbé, Mochila, Pacheco, das Pedras, Baixa da 
Lama, Estrondo, da Laje, do Dunga, Periperi e Timbó. Os principais corpos de acumulação 
são: os açudes Mundaú (1.968.600m³) e o açude público de Garanhuns. O Rio Canhoto é o 
tributário mais importante do Rio Mundaú. Cerca de 70 km da extensão do Rio Canhoto 
drena áreas dos municípios pernambucanos de Capoeiras, Jucati, Jupi, Calçado, Jurema, 
Canhotinho, Angelim, São João, Garanhuns e Caetés, além de servir de divisor entre esses 
municípios. No município de São João, os principais tributários do rio Mundaú são o rio 
Inhaúma e os riachos: do Papagaio, Volta do Rio, de Dentro, do Tamborim e Mocambo. O 
principal corpo de acumulação é o açude Municipal. Em ambos os municípios, todos os 
cursos d’ água no município têm regime de escoamento intermitente e o padrão de 
drenagem é o dendrítico. 

 
Com relação aos municípios de Calçado, Jucati e Jupi, os mesmos 

encontram-se inseridos nos domínios das Bacias Hidrográficas dos Rios Mundaú e Una. 
Seus principais tributários são os rios da Chata e do Retiro, além dos riachos: do Estreito e 
Volta do Rio. Não existem açudes com capacidade de acumulação igual ou maior que 
100.000m³. Todos os cursos d’ água no município têm regime de fluxo intermitente e o 
padrão de drenagem é o dendrítico. 

 
A Bacia Hidrográfica do rio Una apresenta uma extensão de 290 km, tendo 

como principais afluentes, pela margem direita, riacho Quatis, rio da Chata, rio Pirangi, rio 
Jacuípe e rio Caracu sendo o rio da Chata um dos principais contribuintes do rio Una. A 
área de drenagem da bacia envolve 42 municípios, porém, apenas 15 municípios possuem 
sua sede inserida na bacia hidrográfica respectiva, como é o caso do município de 
Calçado. 

 
A tabela a seguir, apresenta características dos municípios inseridos total e 

parcialmente na bacia hidrográfica do rio Una. 
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Bacia hidrográfica do rio Una 

Mesorregião Microrregiões 
Regiões de 

Desenvolvimento 
(RD) 

Municípios 

Área do Município 

Total 
(km²) 

Pertencente à  
Bacia do rio Una 

km² % 

Agreste 
Pernambucano 

Garanhuns 
Agreste 

Meridional 

Jucati 109,40 22,00 20,10 

Jupi 151,20 86,50 57,20 

Lajedo* 208,90 206,20 98,70 

Calçado 56,0  39,7 70,9 

Vale do 
Ipojuca 

Agreste 
Central 

Cachoeirinha* 183,20 181,20 98,90 

São Caetano* 373,90 105,40 28,20 
Fonte: Agência CONDEPE/FIDEM. Disponível em: 
http://www2.condepefidem.pe.gov.br/c/document_library/get_file?p_l_id=78673&folderId=141847&name=DLFE-11996.pdf 

 
*O município de São Caetano tem uma pequena parcela inserida na bacia hidrográfica do rio Una. Os municípios de Lajedo e 
Cachoerinha têm suas sedes totalmente inseridas na bacia do rio Una. 

 
O local de implantação do empreendimento, na região do agreste 

pernambucano, pertence ao bioma Caatinga, onde a disponibilidade de fontes de água é 
escassa e está sujeita às variações sazonais, com períodos prolongados de estiagem e 
ocorrência de secas.  

 
Os principais rios da região de influência da rodovia BR-423 alimentam as 

bacias dos rios Mundaú e Una. A região do agreste pernambucano está inserida na região 
hidrográfica do rio São Francisco onde uma série de projetos de ampliação da oferta de 
água para as atividades humanas encontram-se em implantação. Segundo os estudos da 
Agência Nacional de Águas - ANA, dos 451 municípios avaliados na região hidrográfica do 
rio São Francisco, 266 municípios requerem obras de ampliação dos sistemas atuais e de 
novos mananciais, com previsão de investimentos nesta região na ordem de R$ 2.234 
milhões até o ano de 2025. A estiagem no ano de 2013 tem afetado severamente as 
regiões do sertão e do agreste pernambucano e a maioria dos açudes da região agreste. 
Essa situação culminou com que estes ficassem com sua capacidade reduzida a baixos 
níveis em alguns casos críticos. Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos de 
Pernambuco - SRHE-PE deverá ser implantado até 2025 o Sistema Adutor Agreste 
Pernambucano Novo com ordem de investimentos de R$ 1.438 milhões que irá atender as 
necessidades de 61 municípios do agreste, entre os quais o objeto deste Estudo de 
Impacto Ambiental.  

 

A tabela a seguir apresenta os dados hidrológicos dos municípios em estudo. 
 

Dados hidrológicos dos municípios em estudo 

Município 

População 
Urbana 

(habitantes) 
2010) 

Demanda 
urbana 

(l/s) 
cenário 
2015 

Situação do 
abastecimento 

(2015) 

Sub-bacia 
hidrográfica 

Investimento 
total em 

água (2025) 
(milhões) 

Mananciais Sistema 

Novos 
mananciais/ 

sistema adutor a 
implantar 

São Caetano 27.079 75 

Requer novo 
manancial 

Ipojuca 1438 
Açude Brejo 
dos Coelhos 

Isolado São 
Caetano 

Agreste 
Pernambucano 

Novo 

São João 9.656 27 
Mundaú 

(PE) 
21 

Barragem 
Inhumas 
Barragem 
Mundaú 

Integrado 
Garanhuns-
São João 

Barragem 
Mundaú II 

Lajedo 26.395 73 Una 1438 
Açude São 

Jaques 
Isolado 
Lajedo 

Agreste 
Pernambucano 

Novo 
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Dados hidrológicos dos municípios em estudo 

Município 

População 
Urbana 

(habitantes) 
2010) 

Demanda 
urbana 

(l/s) 
cenário 
2015 

Situação do 
abastecimento 

(2015) 

Sub-bacia 
hidrográfica 

Investimento 
total em 

água (2025) 
(milhões) 

Mananciais Sistema 

Novos 
mananciais/ 

sistema adutor a 
implantar 

Cachoeirinha 15.205 26 Una 25 

Açude Belo 
Jardim 

(Barragem 
Ipojuca), 
Barragem 

Taboquinhas 
(Riacho 

Tabocas), 
Açude Eng. S 
Guerra (Bitury) 

Integrado 
Bitury 

Integrado 
Agrestina 

Novo 

Garanhuns 115.356 475 
Mundaú 

(PE) 
1459 

Barragem 
Inhumas 
Barragem 
Mundaú 

Integrado 
Garanhuns 
- São João 

Agreste 
Pernambucano 

Novo 

Jupi 8.356 22 Una 1438 
Barragem Santa 

Rita 
Isolado Jupi 

Agreste 
Pernambucano 

Novo 

Jucati 2.828 13 Una 1438 Açude Jucati 
Isolado 
Jucati 

Reservatório 
Ipojuca/ 
Agreste 

Pernambucano 
Novo 

Calçado 3.810 16 Una 1438 
Barragem Santa 

Rita 
Isolado 
Calçado 

Agreste 
Pernambucano 

Novo 

Fonte: Atlas da Agência Nacional das Águas (ANA, 2010). Disponível em: <http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx>. Acesso em: 
26 jul. 2013. 

 
O estado de Pernambuco, cuja população é de 8.796.448 milhões de 

habitantes concentra a maior parte de sua população urbana na região metropolitana do 
Recife (51% da população total do estado) e a segunda maior região é a zona do Agreste, 
com 2.221.273 milhões de habitantes (25,2%) da população do estado. Em todo o estado, 
mais de 83% das sedes municipais são abastecidos exclusivamente por mananciais 
superficiais (Atlas Brasil, vol. 2 - ANA, 2012) e na região semiárida a principal bacia é a do 
rio São Francisco. 

 
As bacias hidrográficas dos Rios Ipojuca, Una e Mundaú, nas quais estão 

inseridos os municípios em estudo, estão sujeitas às variações climáticas e regimes 
pluviais com longos períodos de seca que afetam o caudal e capacidade de 
armazenamento dos corpos de água desta região. Para ampliar a oferta de água disponível 
na região agreste novos investimentos no sistema Integrado de Garanhuns e Isolado de 
Lajedo, São João, Jupi e São Caetano estão em fase de estudos e com implantação 
prevista até o ano de 2025, segundo a Agência Nacional de Aguas (ANA). 

 
O abastecimento atual dos municípios em estudo provém basicamente da 

acumulação em açudes públicos e privados, e em casos isolados, de poços em sua maioria 
tubulares. Há uma demanda insatisfeita e o crescimento populacional requer novas fontes 
de abastecimento. 
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Presença de açudes para abastecimento de água nos municípios em estudo 

Município Bacia Hidrográfica Açudes Capacidade (m³) 

São Caetano Una e Ipojuca 
Brejo 

Dos Brejos 
Da Onça 

1.070.347 
356.976 

- 

Cachoeirinha Una - Não tem açudes* 

Lajedo Una São Jaques 403.600 

Calçado Mundaú e Una - Não tem açudes* 

Jupi Mundaú e Una - Não tem açudes* 

Jucati Mundaú e Una - Não tem açudes* 

São João Mundaú Açude Municipal - 

Garanhuns Mundaú 
Açude Mundaú 

Público Garanhuns 
1.968.600 

- 
*Não dispõe de açudes com capacidade superior a 100.000 m

3
. Fonte: Atlas da Agência Nacional de Águas (ANA, 2012). 

 

Os seguintes corpos de água caracterizados por rios e riachos intermitentes 
podem ser relacionados na área de influência indireta - AII: 

 

Corpo de água Municípios Largura (m) 
Profundidade 
da calha (m) 

Riacho Gravatá São Caetano/ Cachoeirinha 3,20 3,40 

Riacho da Onça São Caetano - - 

Riacho Coutinho São Caetano - - 

Riacho Caxingó São Caetano - - 

Riacho Riachão São Caetano - - 

Riacho Cabeleira São Caetano - - 

Riacho Fundo Cachoeirinha 2,00 2,65 

Rio Una Cachoeirinha 13,00 5,00 

Rio Quatis Cachoeirinha / Lajedo 5,00 - 

Riacho Bonito Cachoeirinha / Lajedo 2,50 - 

Riacho Doce Lajedo 3,50 2,80 

Riacho do Retiro Cachoeirinha / Lajedo/ Jupi/ Calçado - - 

Riacho do Serrote Lajedo - - 

Rio da Chata Lajedo/Jupi/ Jucati / Calçado 4,20 3,50 

Riacho Estreito Jupi - - 

Riacho Volta do Rio Jupi / São João - - 

Riacho da Jurubeba Jucati - - 

Rio Canhoto Jucati / Garanhuns - - 

Riacho da Pracinha Jucati - - 

Riacho São Pedro Jucati / Garanhuns - - 

Rio Inhaúma São João /Garanhuns 4,00 - 

Riacho de Dentro São João 1,50 - 

Riacho do Tamborim São João 1,50 - 

Riacho do Mocambo São João/ Garanhuns 4,50 - 

Riacho Mimosinho Garanhuns - - 

Riacho Seco Garanhuns - - 

Riacho Repartição Garanhuns - - 

Riacho Imbé Garanhuns - - 

Riacho Mochila Garanhuns - - 

Riacho Pacheco Garanhuns - - 

Riacho das Pedras Garanhuns - - 

Riacho Baixa da Lama Garanhuns - - 

Riacho Estrondo Garanhuns - - 

Riacho da Laje Garanhuns - - 

Riacho do Dunga Garanhuns - - 

Riacho Periperi Garanhuns - - 

Riacho Timbó Garanhuns - - 
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 Bacia Hidrográfica do Rio Una 
 
A bacia hidrográfica do rio Una nasce na serra da Boa Vista situada em áreas 

do município de Capoeiras, a uma altitude de 900m. O seu curso tem de uma maneira 
geral a direção oeste-leste, percorrendo aproximadamente 255km até o seu encontro com 
o Oceano Atlântico. Apresenta-se com escoamento intermitente até o espaço territorial do 
município de Altinho, quando, torna-se perene. Essa perenização é provocada 
essencialmente pelo aumento dos índices pluviométricos. A bacia do rio Una possui grande 
importância econômica e ambiental para os municípios que cortam a rodovia e em geral 
para o estado de Pernambuco. Os principais tributários do rio Una são em sua margem 
direita, os riachos: Salobro, Salgadinho, Quatis, da Mandioca e os rios: Chata, Piranji, e 
Jacuípe e em sua margem esquerda, os riachos: Games, Gravatá, Exú e os rios: 
Mentiroso, Maracujá, Camevô, Preto, Camocim-Mirim e José da Costa. A bacia hidrográfica 
do rio Una cobre uma superfície de 6.295,77km², com 42 municípios inseridos total ou 
parcialmente na área da bacia e com 19 municípios possuindo suas sedes em áreas da 
bacia. A Figura a seguir apresenta o cartograma de bacias hidrográficas, com destaque 
para o traçado da rodovia. 
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Cartograma de Bacias Hidrográficas, com destaque para o traçado da rodovia. Fonte: ANA, 2013. 



 

 

 

 

4
2
 

042 
 

 Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú 
 
A bacia hidrográfica do rio Mundaú está localizada nos Estados de 

Pernambuco e Alagoas. A porção compreendida no território pernambucano (Unidade de 
Planejamento Hídrico UP6) localiza-se entre as coordenadas 08º41’’34’ e 09º14’’00’ de 
latitude sul, e 36º03’’36’ e 36º37’’27’ de longitude oeste (SRHE, 2013). A bacia do rio 
Mundaú limita-se ao norte com a bacia do rio Una (UP5), ao sul com Estado de Alagoas e 
com o grupo de bacias de pequenos rios interiores 1 - GI1 (UP20), a leste com a bacia do 
rio Una e com o Estado de Alagoas e, a oeste, com o grupo GI1 e com a bacia do rio Una. 

 
O rio Mundaú nasce no município de Garanhuns, com cerca de 69km 

percorrendo áreas do Estado de Pernambuco. Os principais afluentes do rio Mundaú no 
estado de Pernambuco são: pela margem direita, riacho Conceição, riacho Salgado, rio 
Correntes e rio Mundauzinho, pela margem esquerda, o rio Canhoto. O rio Canhoto, que 
deságua no rio Mundaú em território alagoano, é o tributário mais importante do rio Mundaú 
e tem, por sua vez, como principal contribuinte o rio Inhaúma, que drena todo o município 
de Palmeirinha. Nas nascentes do rio Canhoto, destaca-se o riacho do Mel, que serve de 
divisor entre os municípios de Capoeiras e Caetés. Cerca de 70km da extensão do rio 
Canhoto drenam áreas dos municípios pernambucanos Capoeiras, Jucati, Jupi, Calçado, 
Jurema, Canhotinho, Angelim, São João, Garanhuns e Caetés, além de servir de divisor 
entre esses municípios. 

 
A bacia do rio Mundaú, em toda sua extensão, tem uma área de 4.090,39km², 

dos quais 2.154,26km² estão no Estado de Pernambuco, ou seja, 2,19% da área do estado. 
A área de drenagem da bacia em Pernambuco envolve 15 municípios. Dentre estes, 4 
municípios estão inseridos em sua totalidade, quais sejam Angelim, Correntes, Palmerina e 
São João. Os municípios com sede na bacia são Caetés, Canhotinho, Garanhuns e Lagoa 
do Ouro. Os municípios de Brejão, Calçado, Capoeiras, Jucati, Jurema, Jupi estão 
parcialmente inseridos na bacia. 

 
A bacia do rio Mundaú influencia vários municípios dos estados de 

Pernambuco e Alagoas. Dessa forma, a gestão de manejo da bacia deve ser conjunta entre 
estes estados. Há vários problemas ambientais afetando a bacia hidrográfica no rio 
Mundaú. Autores como Silva et al (2007) advertem que a bacia apresenta um acelerado 
processo de degradação ambiental e classificam a bacia como de alto potencial poluidor.   

 
A figura a seguir ilustra o cartograma da bacia hidrográfica do rio Mundaú. 
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Bacia Hidrográfica do rio Mundaú, destacando os municípios em estudo que pertencem a esta bacia. Fonte: ANA (2013).
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Na tabela a seguir, dados técnicos dos principais açudes encontrados na 
bacia do rio Mundaú. Nenhum açude aqui descrito será impactado negativamente pelas 
obras de engenharia da BR-423/PE. 
 

Principais açudes da bacia do rio Mundaú 

Açude Estado Município 
Capacidade 

(𝟏𝟎𝟔m³) 

Área de Drenagem 
(km²) 

Garanhuns PE Garanhuns 1,96 31,50 

Inhumas PE Palmeirina 6,90 110,60 

Itacatú PE Garanhuns 0,55 18,71 

Cajarana PE Caetés 2,60 114,40 
Fonte: Silva, S. R. et al (2007). Avaliação da Proposta de Gestão da Bacia do Rio Mundaú. 

 
Existe um déficit hídrico na região do agreste pernambucano que precisa de 

ações de curto prazo para aumentar a capacidade de armazenamento e distribuição da 
água para abastecimento urbano, rural e utilização na irrigação e na indústria, conforme 
tabela a seguir. 

 
Açudes em construção e ampliação da bacia do rio Mundaú 

Barragem Rio 
Área de Drenagem 

(km²) 

Capacidade 

(𝟏𝟎𝟔m³) 
UA 

Cachoeira Canhoto 193,3 4,1 UA2 

Nova Inhumas Inhumas 275,3 7,5 UA2 

Mundaú( Cajueiro) Mundaú 159,5 13,8 UA1 

Jibóia Jibóia 76,5 4,0 UA3 

Canguru Canguru 19,3 1,5 UA3 

TOTAL - - 30,9 - 
Fonte: Silva, S. R. et al (2007). Avaliação da Proposta de Gestão da Bacia do Rio Mundaú.  

 
Novos investimentos são necessários a curto e médio prazo para atender a 

carência de água para consumo urbano, industrial e rural nos municípios da região agreste 
central e meridional, conforme o plano da Agência Nacional de Águas, que deve ser 
implantado num prazo previsto de 13 anos, até 2025, conforme tabela já discriminada 
anteriormente. Na tabela a seguir, dados da demanda de consumo de água proveniente da 
bacia hidrográfica do rio Mundaú. 

 
Demandas totais no cenário atual (m³/ano) na bacia do rio Mundaú 

Unidade 
de 

Análise 

Abastecimento 
Humano Urbano 

Abastecimento 
Humano Rural 

Dessedentação 
Animal 

Irrigação Indústria Total 

Demanda Consumo Demanda Consumo Demanda Consumo Demanda Consumo Demanda Consumo Demanda Consumo 

Pernambuco 

UA 1 7.253,616 5.802,289 757,375 757,375 1.032,384 1.032,384 4.200,000 2.940,000 2.150,334 430,067 15.393,709 10.962,115 

UA 2 4.538,570 3.630,856 1.919,119 1.919,119 1.851,992 1.851,992 2.730,000 1.911,000 779,011 155,802 11.818,692 9.468,769 

Subtotal 11.792,186 9.433,145 2.676,494 2.676,494 2.884,376 2.884,376 6.930,000 4.851,000 2.929,345 585,869 27.212,401 20.430,884 

Alagoas 

UA 3 5.164,386 4.131,544 1.143,544 1.143,544 936,061 936,061 22.866,000 16.006,200 5.515,041 1.103,008 35.625,032 23.320,322 

UA 4 7.419,979 5.935,983 1.507,771 1.507,771 434,405 434,405 41.943,000 29.360,100 9.225,264 1.845,052 60.530,419 39.063,311 

Subtotal 12.584,365 10.067,492 2.651,315 2.651,315 1.370,466 1.370,466 45.366,300 45.366,300 14.740,305 2.948,060 96.155,451 62.403,633 

Total 24.376,551 19.500,637 5.327,809 5.327,809 4.254,842 4.254,842 50.217,300 50.217,300 17.669,650 3.533,929 123.367,852 82.834,517 

Fonte: Silva, S. R. et al (2007). Avaliação da Proposta de Gestão da Bacia do Rio Mundaú. 
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 Características físicas dos cursos d’água atravessados pela rodovia 
 
No traçado da BR-423/PE, as principais interseções são as dos rios Una no 

município de Cachoeirinha, Lote 01 e os rios da Chata e rio Canhoto no segmento Lajedo-
Garanhuns, Lote 02, cujas larguras médias e máximas e cotas de máxima inundação 
encontram-se relacionadas na tabela a seguir. Apenas estes 3 cursos d' água serão objeto 
de interseção pela rodovia. Destaca-se que o Rio Una se encontra severamente impactado 
por atividades antrópicas, especialmente no município de Cachoeirinha, apresentando 
elevada poluição por descargas urbanas à montante e no percurso urbano de 
Cachoeirinha. Outros rios e riachos existentes possuem regime intermitente e nos últimos 
anos (2011 à 2013) tem permanecido na maior parte do tempo com seus leitos secos 
devido à escassez de chuvas na região. 

 
Cursos d’água atravessados pela rodovia 

Município Cachoeirinha Jupi Jucati 

Nome do curso d’água Rio Una Rio da Chata Rio Canhoto 

Largura média 25,00 5,60 6,50 

Largura máxima 38,00 10,00 9,50 

Cota máxima de inundação 529,725 725,59 656,15 
Fonte: Estudo Hidrológico (Norconsult/JBR, 2013). 

 
 Classificação dos corpos d’água e parâmetros de qualidade 
 
A Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, alterada pela Resolução 

410/2009 e pela 430/2011 dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, e dá outras providências.  

 
Os principais parâmetros de qualidade de água recomendados pelo CONAMA 

são os relacionados a seguir: 
 

Valores indicativos dos parâmetros de qualidade da água 

Parâmetro Nível de referência 

Turbidez 40 UNT 

Cor Natural 

Temperatura < 40°C 

pH 6,0 - 9,0 

Oxigênio dissolvido (OD) >5,0 

Demanda Bioquímica O2 (DBO) DBO 5 dias a 20°C -até 3mg/L O2 

Dureza e Cálcio - 

Fosforo total 0,025 mg/L P 

Nitrogênio amoniacal total 3,7 mg/L para pH 7,5 

Óleos Ausentes 

Graxas Ausentes 

 
Série Metais 

(Fe, Zn, Cr, Cu, Ni, Pb) 

Zn-0,18 mg/L 
Cu- 0,009 mg/L 
Cr- 0,05 mg/L 
Fe- 0,3 mg/L 

Ni- 0,025 mg/L 

Coliforme termotolerantes 1.000 

Sólidos dissolvidos 500 mg/L 

Fenol 0,003 mg/L C6H5OH 
Fonte: Resolução CONAMA (2005). 
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Não é possível enquadrar os corpos d’água interceptados pela rodovia BR-
423/PE nas classes de uso das águas elencadas na resolução 357/2005. A poluição hídrica 
existente, detectada pela equipe técnica de elaboração desse EIA, inviabilizou a realização 
de análises para estabelecimento de parâmetros de qualidade de água, sendo o impacto 
ambiental constatado pelos aspectos visíveis de descarte de lixo e esgoto à céu aberto nos 
cursos hídricos, coloração da água e mau cheiro. Ocorre na Área Diretamente Afetada, 
forte pressão exercida pelo crescimento urbano ao longo dos cursos de água e pela sua 
utilização indiscriminada nas atividades de agricultura e pecuária nas zonas rurais. Vários 
esgotos urbanos e da atividade rural seguem para os corpos hídricos sem nenhum tipo de 
tratamento e comprometem a qualidade e disponibilidade deste recurso essencial. 
Associado aos longos períodos de seca e o desmatamento da vegetação ciliar nos rios e 
riachos da região agreste, a quantidade e qualidade disponível vem diminuindo ano após 
ano na região.  

 
Os comitês das bacias hidrográficas dos rios Una e Mundaú, da qual 

participam os municípios em estudo, têm verificado uma série de problemas ambientais 
que devem ser objeto de soluções integradas na região agreste: esgotos urbanos e 
industriais despejados de forma indiscriminada, ocupação urbana desordenada ao longo do 
curso dos rios, assoreamento e erosões e destruição das matas ciliares. Nas áreas mais 
densamente povoadas podemos observar ainda o acúmulo de lixo doméstico como 
plásticos, ferro, madeira e entulhos de construção muito próximos aos cursos de água. 
Grande parte açudes apresentam também problemas de eutrofização e poluição por 
resíduos sólidos e orgânicos. A pecuária concorre com o uso da água para abastecimento 
das populações urbanas, e não há barreiras de proteção dos corpos de água na região 
agreste. 

 
As figuras a seguir ilustram o trecho em que a rodovia BR-423 atravessa o rio 

Una, no município de Cachoeirinha. 
 

  
Rio Una no município de Cachoerinha (novembro/2012). 
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Rio Una no município de Cachoerinha (fevereiro/2013). 

 
 
 

    
Rio Una e coletas de água para análise da qualidade da água (abril/2013). 

 
 
 

  
Rio Una e coletas de água para análise da qualidade da água (abril/2013).  
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O impacto da pressão antrópica sobre a qualidade dos rios na região agreste 
meridional e central é muito forte e prejudica a já escassa disponibilidade de água. Como 
pôde ser visualizado nas fotos acima, a Área de Preservação Permanente - APP do rio Una 
vem sofrendo forte pressão antrópica, com crescimento urbano desordenado, culminando 
em total degradação ambiental. Toda a vegetação ciliar foi devastada e as águas dessa 
importante bacia hidrográfica vêm recebendo contribuição por esgoto doméstico, o que a 
torna imprópria para consumo humano e diversos tipos de uso.  

 

Conforme se visualiza nas fotos, foram realizadas coletas para análise da 
qualidade de água, sendo estas inviáveis. Através das características apresentadas como 
cor, turbidez e cheiro, percebeu-se que a água está totalmente poluída, em desacordo com 
os parâmetros exigidos pela legislação ambiental, demonstrando a falta de gestão 
ambiental nesta importante bacia hidrográfica. Vale destacar que as obras de engenharia 
rodoviária a ser executadas não poderão ser responsabilizadas por este passivo ambiental, 
já existente há vários anos. 

 

 Identificação e caracterização de mananciais de abastecimento público 
 

Além de ser um recurso escasso no agreste, o abastecimento de água está 
comprometido pelo impacto sobre a sua qualidade nos açudes e reservatórios locais. Não 
há na região em estudo, fontes naturais de água doce, com exceção da nascente do rio 
Mundaú, na região serrana do município de Garanhuns, mas que está distante da área de 
influência direta do empreendimento. A rodovia BR-423 não corta nenhum manancial de 
abastecimento público em operação ou projetado para utilização futura. Em todo o trecho 
não há aproximação com os principais reservatórios de água que abastecem as cidades de 
Lajedo, Cachoeirinha, Calçado, Jupi e Jucati (adutora do Pirangi e de Pau Ferro - município 
de Quipapá), cujas nascentes estão muito distantes da rodovia. 

 

Os corpos de água que poderão ser receptores dos efluentes durante as fases 
de implantação e operação do empreendimento são os rios Una (município de Cachoeirinha), 
rio da Chata e rio Canhoto (município de Lajedo e Jupi). Pequenos açudes particulares 
levantados no EVTEA podem vir a ser receptores de efluentes e fontes de captação de águas 
para uso industrial durante a fase de implantação da rodovia, cujos parâmetros de qualidade 
de água deverão ser analisados na fase de instalação do empreendimento, conforme indicado 
no Termo de Referência desse estudo, sendo de responsabilidade da construtora que efetuará 
as obras de restauração e duplicação da rodovia. 

 

11.1.5.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 
 

Os municípios de São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Jupi, Jucati, Calçado, 
São João e Garanhuns estão inseridos no domínio hidrogeológico fissural, constituído por 
rochas de embasamento cristalino, englobando os subdomínios de rochas metamórficas e 
ígneas. Os litotipos predominantes da região estão inseridos na Província da Borborema, 
constituídos pelos complexos Cabrobó e Belém do São Francisco e dos Granitoides 
Indiscriminados. O regime dos cursos de água em todos estes municípios é intermitente e o 
padrão de drenagem dendrítico. 

 
Nos municípios de São Caetano e Cachoeirinha ocorre o subdomínio rochas 

metamórficas constituído do Complexo Belém do São Francisco e dos complexos Cabrobó. 
No município de São Caetano há 32 poços tubulares e no município de Cachoeirinha há 26 
pontos d’água, sendo 24 poços tubulares e 2 poços superficiais.  



 

 

4
9
 

049 
 

No município de Lajedo ocorre o subdomínio rochas metamórficas constituído 
do Complexo Cabrobó e da Suíte Serra de Taquaritinga e o subdomínio rochas ígneas da 
Suíte Salgueiro-Terra Nova e da Suite Intrusiva Leucocrática Peraluminosa, sendo 
registrados 53 poços tubulares. No município de Jupi ocorre o subdomínio rochas 
metamórficas constituído do Complexo Belém do São Francisco e do Complexo Cabrobó e o 
subdomínio rochas ígneas da Suite Intrusiva Leucocrática Peraluminosa e dos Granitóides. 
O levantamento realizado pela CPRM neste município registrou a existência de 67 pontos 
d’água, sendo 01 poço escavado e 66 poços tubulares. No município de Jucati ocorre o 
subdomínio rochas metamórficas constituído do Complexo Belém do São Francisco e do 
Complexo Cabrobó e o subdomínio rochas ígneas da Suíte Intrusiva Leucocrática 
Peraluminosa. O levantamento realizado pela CPRM no município registrou a existência de 
46 pontos d’ água, sendo todos tubulares. No município de São João ocorre o subdomínio 
rochas metamórficas constituído do Complexo Belém do São Francisco e do Complexo 
Cabrobó e o subdomínio rochas ígneas da Suite Intrusiva Leucocrática Peraluminosa. O 
levantamento realizado no município registrou a existência de 25 pontos d’ água, sendo 
todos tubulares. No município de Calçado ocorre o subdomínio rochas metamórficas 
constituído do Complexo Belém do São Francisco e do Complexo Cabrobó e o subdomínio 
rochas ígneas da Suite Intrusiva Leucocrática Peraluminosa. O levantamento realizado pela 
CPRM neste município registrou a existência de 105 pontos d’ água, sendo todos poços 
tubulares. No município de Garanhuns ocorre o subdomínio rochas metamórficas constituído 
do Complexo Belém do São Francisco e do Complexo Cabrobó e o subdomínio rochas 
ígneas dos Granitóides, sendo registrados 88 pontos d’ água, sendo 01 fonte natural, 12 
poços escavados, 73 poços tubulares e 02 poços sem a finalidade definida (CPRM, 2005). 
 

Predominam as águas salobras e salinas nos poços da região, a maioria 
segundo o CPRM (2005) requer de um trabalho de manutenção e recuperação. A 
qualidade das águas não atende as necessidades para uso doméstico e em muitos dos 
poços com águas salinas e salobras seu uso para irrigação e pecuária também está 
restrito. A seguir, tabela contendo o cadastro de fontes de abastecimento de águas 
subterrâneas dos municípios em estudo. 

 

Cadastro de Fontes de Abastecimento de Águas Subterrâneas 

Município 
Domínio 

Hidrológico 
Poços Cadastrados 

(Ud.) 
Tipos de Poços 

Águas 
Doces (%) 

São Caetano 

Fissural 

32 Tubulares 0 

Cachoerinha 26 24 tubulares / 2 escavados 23 

Lajedo 53 Tubulares 17 

Calçado 105 Tubulares 31 

Jupi 67 66 Tubulares / 1 escavado 47 

Jucati 46 Tubulares 43 

São João 25 Tubulares 47 

Garanhuns 88 
73 Tubulares / 14 escavados /  

1 fonte natural 
20 

Fonte: Adaptado de CPRM 2005 - Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Águas Subterrâneas 
do Estado de Pernambuco. Diagnóstico dos Municípios de Pernambuco. 

 

A região do agreste entre os municípios de São Caetano e Garanhuns onde 
ocorre o traçado da rodovia BR-423 está inserida no aquífero fissural, distante das bacias 
sedimentares do estado. A área de Pernambuco corresponde a 98.937,84km², dessa área, 
aproximadamente 84% correspondem ao aquífero fissural (85.484,03km²), 13.453,81km² 
aos aquíferos intersticiais (13%) e apenas 3% aos depósitos aluviais. As bacias 
sedimentares do estado de Pernambuco totalizam 3.355km², o que corresponde a 3,3% da 
superfície do estado (DUARTE, 2006), conforme figura a seguir: 
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Bacias Sedimentares do Estado de Pernambuco. Fonte: Duarte e Costa (2006).



 

 

5
1
 

051 
 

Na área de influência do empreendimento não existe uma relação entre as 
fontes subterrâneas e os reservatórios superficiais. As mudanças climáticas globais têm 
afetado o regime pluviométrico da região agreste de Pernambuco que é considerada como 
uma região de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. O abastecimento dos açudes 
depende dos regimes pluviais, que nesta região agreste apresenta precipitação média 
entre 400 a 800mm anuais. Nos anos de 1981 e 1990 ocorreram às secas mais fortes 
nesta região (180 e 200mm) e depois de três anos de chuvas intensas, entre 2008 a 2010 
(de 800 a 1.040mm), o ano de 2012 foi o mais seco das últimas décadas. A seguir, tabela 
contendo média histórica anual das precipitações pluviométricas da região de estudo, 
conforme Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária - SARA. 

 

Média histórica das precipitações pluviométricas 

Região Município 
Precipitação pluviométrica 

Média histórica anual 
(mm./ano) 

Agreste Central São Caetano 418,25 

Agreste Central Cachoeirinha 367,67 

Agreste Meridional Lajedo 577,21 

Agreste Meridional Calçados 616,31 

Agreste Meridional Jupi 543,90 

Agreste Meridional São João 597,08 

Agreste Meridional Garanhuns 738,85 
Fonte: Adaptado de www.agricultura.pe.gov. 

 

Os aquíferos na região de implantação da rodovia BR-423 como já foi 
discriminado, pertencem ao domínio hidrológico fissural, onde predominam as rochas de 
embasamento cristalino, e não há estudos referentes à capacidade de recarga, 
armazenamento e dados quantitativos e qualitativos na região de implantação. Os poços 
tubulares em operação nos municípios onde o empreendimento está sendo implantado 
apresentam um predomínio de águas salobras e salinas, conforme estudos do CPRM e da 
ANA. O nível de informações exigido no TR não se aplica a área de estudo. 

 

11.1.6 Qualidade do Ar 
 

A poluição do ar tem diversas fontes geradoras entre outras: 
 

 Emanações de descarga dos veículos; 

 Poeira nas travessias urbanas; 

 Gases emanados por indústrias; 

 Outros fatores bióticos e abióticos. 
 

O material particulado que se transforma em poeira pode ocasionar acidentes 
ao reduzir a visibilidade nas estradas, afetar a saúde da população devido às doenças 
respiratórias que pode provocar, afetando diversas atividades humanas. 

 

Os veículos emitem vários gases poluentes (DNIT, 2006):  
 

 Monóxido de carbono;  

 Hidrocarbonetos;  

 Óxidos de nitrogênio;  

 Óxidos de enxofre;  

 Material particulado. 
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Estes poluentes têm um impacto significativo na saúde humana, na biota local 
(afetam fauna e flora) e nos monumentos históricos, arqueológicos e culturais que podem 
vir a ser danificados após períodos prolongados de exposição. Uma mudança no tipo de 
combustível e ajustes das emissões dos veículos, assim como a melhora das condições de 
tráfego, podem vir a trazer uma redução dos poluentes atmosféricos gerados. 

 
A resolução CONAMA 03/90 determinou os valores de padrões primários da 

qualidade do ar, conforme tabela a seguir: 
 

Padrões Primários de Qualidade do Ar 

Parâmetros Valores (ug/m³) Observações 

Dióxido de enxofre SO2 
80  

365 
Média geométrica anual. 

Concentração máxima diária que não deve 
ser excedida mais que uma vez por ano. 

Partículas totais em 
suspensão 

80 
240 

Fumaça 
60 
150 

Monóxido de carbono 
10 mg/m³ (9 ppm) 

 
40 mg/m³ (35 ppm) 

Concentração máxima em amostras de 8 
horas que não deve ser excedida mais que 
uma vez por ano. 

Fonte: Resolução CONAMA 03/90, adaptado de DNIT (2006).  

 
A qualidade do ar na área de influência direta e indireta do empreendimento é 

relativamente boa, tendo em vista que não há grandes indústrias e centros urbanos densos 
que possam vir a influenciar com poluentes de importância. Nas áreas de empréstimos, 
pedreiras e jazidas deverão ser adotados procedimentos de controle e mitigação para 
minimizar os impactos do transporte e movimentação de equipamentos e materiais a serem 
utilizados na duplicação da rodovia. Os canteiros de obras e acampamentos estão 
relativamente distantes das áreas urbanas evitando assim conflitos pela geração de poeira 
para os moradores locais. O uso de caminhões pipa para reduzir a emissão de poeira 
deverá ser contínuo durante as obras de implantação. 

 
O monitoramento de material particulado na área de influência direta da faixa 

de domínio da BR-423 é uma atividade importante como medida ambiental para verificar a 
qualidade ambiental na obra a executar. 

 
Entre os parâmetros monitorados estão: 
 

 Temperatura dos gases; 

 Pressão dos gases; 

 Umidade; 

 Velocidade; 

 Volume medido; 

 Vazão dos gases; 

 Isocinética da amostragem; 

 Concentração nas condições da chaminé; 

 Concentração nas CNTP; 

 Taxa de emissão. 
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Na tabela a seguir, demonstração clara dos resultados de amostragem, na 
fonte estacionária, da chaminé principal de uma usina de asfalto, conforme pesquisa 
realizada por Bioagri (2009). 

 

Análise de material particulado em chaminé de usina de asfalto. Tabela comparativa de emissão média. 

Parâmetro Unidade 
Médias de 

Coletas 
Limites Máximos de 

Emissão 

HCL (Ácido clorhídrico) Kg/h 0,023 1,8 (²) 

Material particulado (MP) Mg/Nm³ 44,2 70 (¹) 

HF (Ácido fluorhídrico) Mg/Nm³ 0,351 5 (¹) 

CO (Monóxido de carbono) ppmv 990 100 (¹) 

THC (expresso como propano) Mg/Nm³ 3,2 20 (¹) 

Mercúrio (Hg) Mg/Nm³ 0,019 0,05 (¹) 

Chumbo (Pb) Mg/Nm³ 0,026 0,35 (¹) 

Cadmio (Cd) Mg/Nm³ < 0,003 0,10 (¹) 

Talio (Tl) Mg/Nm³ 0,019 0,10 (¹) 

As + Be + Co + Ni + Se +Te Mg/Nm³ 0,042 1,4 (¹) 

As + Be + Co + Cr + Cu + Mn + Ni + Pb + 
Se + Sb + Sn + Te + Zn 

Mg/Nm³ 0,466 7 (¹) 

Dioxinas e furanos Ng/Nm³ 0,0162 0,50 (¹) 

(¹) = Concentração corrigida a 7% de O2 base seca. 
(²) = Concentração corrigida a 11% de O2 base seca. 
Obs: Limite de THC foi baseado em Resolução CONAMA 264 de 26 de Agosto de 1999. 
Obs: Limite de dioxinas e furanos foi baseada em Resolução CONAMA 316 de 29 de Outubro de 2002. 

Fonte: Laboratório Bioagri Ambiental (2009). 

 
Os resultados da análise do material particulado mostram que o processo de 

produção de asfalto se mantém dentro dos parâmetros permitidos, e a emissão de 
substâncias químicas derivadas da fabricação de asfalto estão abaixo da emissão máxima 
permitida, com exceção do Monóxido de Carbono cuja emissão foi alta.  

 

Um trabalho de monitoramento da qualidade do ar durante as etapas de 
implantação e operação do empreendimento deverá ser efetuado especialmente nas áreas 
de canteiro de obras, usinas de asfalto e áreas de empréstimo, adotando as seguintes 
medidas de prevenção e mitigação adequadas, entre outras: 

 

 Aspergir diariamente com água as vias não pavimentadas para reduzir o 
material particulado do ar; 

 Todas as caçambas e caminhões de transporte de material como argila, 
aterro, areia e pedras devem ser enlonadas para evitar poluição atmosférica; 

 As máquinas, equipamentos e veículos utilizados na obra deve ser objeto 
de revisão e manutenção periódica para reduzir os gases de combustão; 

 Usinas de solo e asfalto também devem ser revisadas periodicamente; 

 Nos acampamentos e canteiros de obras deve haver plantio de mudas para 
amenizar os efeitos da poluição atmosférica. 
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11.1.7 Ruídos 
 
A proteção acústica durante a execução das obras de implantação da 

duplicação e restauração da rodovia BR-423 deverá obedecer a Norma DNIT 076/2006-ES 
que se refere ao tratamento ambiental acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio. 
Através do plantio de cercas vivas e barreiras acústicas vegetais e artificiais, o ruído gerado 
pelas obras de construção e o tráfego rodoviário será amenizado para reduzir o 
desconforto da população. Outras normativas como a NBR-10151 (Acústica - Avaliação do 
Ruído em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade) e a norma DNER-ES 
341/97 (Proteção Estradal - Proteção Vegetal), devem ser observadas para a mitigação do 
ruído (DNIT, 2006).  

 
A legislação ambiental permite um limite máximo de 70 dbA para o período 

diurno e 60dbA para o período noturno, além de estabelecer no máximo 10dbA ao ruído 
adicional emitido por uma fonte (DNIT, 2006). A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
considera a poluição sonora como a terceira fonte de poluição ambiental, sendo uma 
questão de importância para a Saúde Pública. Dois fatores são preponderantes para o 
incremento da poluição sonora: a ocupação e uso desordenado do solo e o 
congestionamento rodoviário nos perímetros urbanos. 

 
O monitoramento do ruído, especialmente nas travessias urbanas é 

importante para a adoção de medidas mitigadoras, entre outras: cercas vivas, barreiras 
acústicas (refletoras ou absorventes) ao longo da faixa de domínio da rodovia BR-423. 
Para as cercas vivas, são recomendadas espécies como o Sabiá do Campo (Mimosa 
caesalpiniaefolia) que tem apresentado melhor desempenho e resistência aos impactos de 
grandes animais e que agrupadas impedem a passagem de pequenos animais, reduzindo 
também os acidentes nas pistas.  

 
Na área de influência direta do trecho em estudo não se detectaram locais 

com níveis de ruído muito elevados, com exceção das travessias urbanas nos municípios 
de Cachoeirinha e Lajedo, onde as medições ao longo do dia variaram entre 45 a 65 dbA. 
Nas zonas rurais apenas nas horas de tráfego mais intenso (7-9h, e 16-17h) o ruído 
alcançou níveis superiores a 50 dbA em períodos esporádicos e intermitentes, ocasionados 
apenas pelo tráfego de veículos de grande porte (ônibus e caminhões). 

 
A seguir, quadro extraído do Manual do DNIT, exemplificando uma estimativa 

de redução de ruídos quando da utilização de barreiras acústicas.  
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Fonte: DNIT (2006). 
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11.2 Meio Biológico 
 

As áreas de influência (ADA, AID e AII) do Meio Bioólogico seguem as 
mesmas definições citadas no capítulo 10 – Áreas de Influência do Empreendimento. 
Resumidamente: 

 

 Área Diretamente Afetada – se refere a uma faixa de terreno com 
largura de 70m, que corresponde aos 70 metros da faixa de domínio da rodovia, 35 metros 
de cada lado, a partir de seu eixo central; 

 

 Área de Influência Direta - uma área de 1.000m, sendo 500m para o 
lado direito da rodovia e 500m para o lado esquerdo, a partir de seu eixo central; 

 

 Área de Influência Indireta - área de 2.000m, sendo 1.000m para o lado 
direito da rodovia e 1.000m para o lado esquerdo, a partir do eixo central da rodovia. 

 
O levantamento de campo para realização do diagnóstico ambiental do meio 

biológico abrangeu 100% da Área de Influência Direta. Toda a extensão do trecho da BR-
423/PE a ser restaurado e duplicado foi inventariado ao longo das visitas de campo que 
ocorreram entre os anos 2012 e 2013, nos períodos seco e chuvoso, incluindo a área 
paralela ao traçado da rodovia. 

 

11.2.1 Unidades de Conservação 
 

As Unidades de Conservação (UC) representam um dos principais 
instrumentos para a conservação e manejo da biodiversidade. São áreas que incluem os 
recursos naturais e as águas jurisdicionais com relevantes características naturais e 
instituídas legalmente pelo Poder Público (federal, estadual ou municipal), com objetivos de 
conservação e limites definidos, além de regime especial de administração. O dispositivo 
legal que institui as UCs é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei 
Federal nº 9.985/2000. No estado de Pernambuco, há também o Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação (SEUC), regido pela Lei Estadual nº 13.787/2009. 

 
Na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento não foram detectadas 

unidades de conservação que possam vir a gerar conflitos negativos com as obras a 
implantar. Na Área de Influência Indireta (AII) estão localizadas duas unidades de 
conservação de uso sustentável: a Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN 
Calaça, localizada no município de Lajedo e a RPPN Pedra do Cachorro, localizada no 
município de São Caetano. A RPPN Calaça possui 208,63 ha, e é uma unidade de 
conservação federal, registrada junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - ICMBio. A RPPN Pedra do Cachorro possui 23 ha, sendo uma unidade de 
conservação estadual, registrada junto à Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH. 

 
É importante ressaltar que nenhuma das unidades de conservação existentes 

serão impactadas pelas obras de duplicação e restauração da rodovia BR-423 trecho São 
Caetano/Garanhuns, estando situadas a mais de 15km do traçado. 

 
Na figura a seguir é exibido o cartograma das unidades de conservação do 

estado de Pernambuco, com destaque ao traçado rodoviário. 
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Unidades de conservação do estado de Pernambuco - Região Agreste. Fonte: Mapa Estadual das Unidades de Conservação, SEUC (CPRH, 2012). 
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11.2.2  Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 
 
A identificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade 

brasileira é uma tarefa desafiadora e necessária para o cumprimento do Programa 
Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO), demanda da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica (CDB), da qual o Brasil é signatário. Entre 1997 e 2000, o Projeto de 
Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO, 
componente executivo do PRONABIO, apoiou a realização de um estudo mediante ampla 
consulta para a definição de áreas prioritárias para conservação nos biomas brasileiros. 
Essas áreas foram reconhecidas pelo Decreto n. 5092, de 21 de maio de 2004 e instituídas 
pela Portaria n. 126 de 27 de maio de 2004 do Ministério do Meio Ambiente.  

 
A metodologia adotada baseia-se no Mapa de Biomas do IBGE, incorpora os 

princípios de planejamento sistemático para conservação e seus critérios básicos 
(representatividade, persistência e vulnerabilidade dos ambientes), e prioriza o processo 
participativo de negociação e formação de consenso. O processo consistiu na realização 
de reuniões técnicas para a definição de metas e importância relativa de cada objeto, 
usados na elaboração de um Mapa das Áreas Relevantes para a Biodiversidade. Estes 
produtos foram levados aos Seminários Regionais dos Biomas, para a verificação e 
delimitação final das áreas propostas. Os resultados dos Seminários Regionais por Bioma 
foram sistematizados no mapa com as novas áreas prioritárias aprovado pela CONABIO 
mediante a Deliberação n. 46 de 20 de dezembro de 2006. Estas novas áreas prioritárias 
foram reconhecidas pela Portaria 09/2007 do Ministério do Meio Ambiente. 

 
Na Área de Influência Indireta (AII) está identificada uma área de extrema 

importância biológica para a caatinga, que corresponde ao Vale do Ipojuca e abrange os 
municípios de Arcoverde, Pedra, Venturosa, Alagoinha, Belo Jardim, Bezerros, Brejo da 
Madre de Deus, Capoeiras, Caruaru, Jataúba, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, 
Sanharó, São Bento do Una, Tacaimbó, São Caetano e Cachoeirinha, sendo estes dois 
últimos municípios, pertencentes à área em estudo.  Neste planalto verifica-se a presença 
de áreas com vegetação arbustiva caducifólia espinhosa de pequeno porte e algumas 
florestas ombrófilas densas, com predominância da caatinga arbórea (vegetação florestal 
caducifólia espinhosa). Nestas áreas são encontradas espécies da família Anacardiaceae 
como: Schinopsis brasiliensis (em risco de extinção), da família Caesalpiniceae como: 
Caesalpinia pyramidalis e Bahinia cheilanta, segundo alguns autores com porte elevado 
(Guiletti et al.), além de outras plantas mais comuns em florestas estacionais como:  
Randia nitida, Alseis floribunda, Cedrela odorata, Opuntia brasiliensis, entre outras. Entre 
as espécies endêmicas: Ceiba glaziovii (Bombacaceae) e Cnidoscolus quercifolius 
(Euphorbiaceae). 

 
Na página seguinte é apresentado um cartograma das áreas prioritárias para 

a conservação da flora da caatinga. 
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Áreas prioritárias para a conservação da flora da caatinga. 
Fonte: Guilleti et al./MMA. 
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11.2.3  Áreas de Preservação Permanente 
 
A preservação ambiental dos cursos d’água está prevista no Novo Código 

Florestal, Lei Federal nº 12.651/2012 alterada pela lei nº 12.727/2012, que determina 
diretrizes acerca da proteção da mata ciliar, considerando-a como Área de Preservação 
Permanente - APP. As Áreas de Preservação Permanente são espaços que devem ser 
protegidos, possuindo a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas.  

 
A formação vegetal localizada às margens dos rios deve ser 

permanentemente preservada, pois é muito importante para a manutenção do solo, para a 
qualidade e a quantidade de água nos rios, visto que serve para filtrar e reter os 
sedimentos que são carreados com as águas das chuvas. Sem mata ciliar, o rio se torna 
mais turvo, assoreado e sujeito a enchentes nas épocas chuvosas, trazendo muitos 
prejuízos econômicos e sociais. A cobertura vegetal nessas áreas atenua os efeitos 
erosivos e a lixiviação dos solos, contribuindo também para a regularização do fluxo 
hídrico, redução do assoreamento dos cursos d’água e reservatórios, trazendo inclusive, 
benefícios para a fauna local. As disposições legais do Novo Código Florestal, Lei Federal 
nº 12.651/2012, recomenda a faixa de proteção que deve ser destinada às APPs, variando 
em função da largura do curso d’água em seu nível mais alto. Esses dados encontram-se 
sumarizados na figura a seguir. 

 

 
 

 
 
Os cursos d’água no local onde atravessa a rodovia BR-423/PE devem manter 

sua Área de Preservação Permanente com vegetação em suas margens conforme recomenda 
a legislação ambiental vigente. A Lei de Crimes Ambientais - Lei Federal n. 9605/1998, que 
dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 
ao meio ambiente, e dá outras providências, considera crimes contra a flora: 

 
Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, 
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. 

 
O Novo Código Florestal - Lei Federal 12.651/2012 recomenda que todo tipo 

de intervenção seja realizada respeitando os afastamentos previstos, que variam de acordo 
com a largura do rio. Vários cursos d’água encontram-se devastados, sendo necessárias 
medidas de reabilitação ambiental para recuperação das Áreas de Preservação 
Permanente, existentes ao longo da rodovia.  

Desenho esquemático demonstrando a Área de Preservação Permanente (APP). 
L: Largura do curso d’água; F: Faixa marginal de proteção para cada lado do rio. 
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De acordo com a Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, que 
dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 
ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 
Preservação Permanente - APP: 

 
Art. 2° O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou 
supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante 
procedimento administrativo autônomo e prévio, e atendidos os requisitos previstos 
nesta resolução e noutras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem 
como no Plano Diretor, Zoneamento Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das 
Unidades de Conservação, se existentes, nos seguintes casos: 
I - utilidade pública: 
[...] 
b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de 
transporte, saneamento e energia; 
[...] 
Art. 4° Toda obra, plano, atividade ou projeto de utilidade pública, interesse social 
ou de baixo impacto ambiental, deverá obter do órgão ambiental competente a 
autorização para intervenção ou supressão de vegetação em APP, em processo 
administrativo próprio, nos termos previstos nesta resolução, no âmbito do processo 
de licenciamento ou autorização, motivado tecnicamente, observadas as normas 
ambientais aplicáveis. 

 
Segundo a Instrução Normativa CPRH Nº 007 /2006, que disciplina os 

procedimentos da CPRH referentes à aprovação da localização da Reserva Legal em 
propriedades e posses rurais; à autorização para supressão de vegetação e intervenção 
em Áreas de Preservação Permanente e à autorização para o desenvolvimento das 
atividades florestais no Estado de Pernambuco: 

 
Art. 19 - É proibida a supressão parcial ou total da vegetação de preservação 
permanente, salvo quando necessária à execução de obras, planos ou projetos de 
utilidade pública ou interesse social, desde que não exista no Estado nenhuma 
outra alternativa de área de uso para o intento. 
§1° - Na hipótese prevista neste artigo, a supressão de vegetação deverá ser 
precedida de: 
I - lei específica autorizando a supressão; 
II - elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
- EIA/RIMA, a critério da CPRH. 
§2° - A supressão de vegetação que trata este artigo deverá ser compensada com 
a preservação ou recuperação de ecossistema semelhante, no mínimo 
correspondente a área degradada que garanta a evolução e a ocorrência dos 
processos ecológicos, anteriormente à conclusão da obra. 
§3° - A intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 
Permanente de que trata este artigo dependerá de autorização da CPRH. 

 
Dessa forma, as intervenções que vierem a ocorrer nas Áreas de Preservação 

Permanente por conta das obras de duplicação da BR-423/PE deverão ser autorizadas 
pela CPRH, órgão competente para licenciamento ambiental no estado de Pernambuco, 
devendo ser obedecidas as medidas mitigadoras apresentadas neste EIA. 

 
Durante as visitas técnicas para elaboração desse EIA, foram identificados 

diversos problemas nas APPs gerados pela população local, sendo propostas as devidas 
medidas mitigadoras. Esses dados estão apresentados nas páginas a seguir. 
 

 



 
 

062 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento: 
km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0811513 / N 9075244 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo    (  ) Não oferece perigo  
(  ) À Segurança de tráfego ( ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
4. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Bueiro Impactado com sedimentos assoreados 
 
- Vegetação impactando a circulação da água 
 
- Falta de conservação e manutenção  

Limpeza do bueiro; 
 
Implantação de novo sistema de drenagem da 
área a ser duplicada; 
 
Limpeza da vegetação.  
 

  

15/02/2013 15/02/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento: 
km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0811012 / N 9071813 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo    (  ) Não oferece perigo  
(  ) À Segurança de tráfego (x) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
4. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação do sistema de 
drenagem  

 - Limpeza do bueiro; 
 
 - Implantação de novo sistema de drenagem da 
área a ser duplicada; 
 
 - Limpeza da vegetação; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies 
nativas do local. 

  

15/02/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento: 
km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD      
Coordenadas: L 0810660 / N 9071168 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo    (  ) Não oferece perigo  
(  ) À Segurança de tráfego ( ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
4. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Falta de manutenção e conservação do sistema de 
drenagem  
 

 
- Limpeza do bueiro; 
 
- Implantação de novo sistema de drenagem da área 
a ser duplicada; 
 
- Limpeza da vegetação.  
 
 

  

15/02/2013 15/02/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento: 
km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0810350 / N 9070630 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo    (  ) Não oferece perigo  
(x) À Segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
4. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação do sistema de 
drenagem  
 

 

 
 - Limpeza do bueiro; 
 
 - Implantação de novo sistema de drenagem da 
área a ser duplicada; 
 
 - Limpeza da vegetação.  
 

  

15/02/2013 



 
 

066 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento: 
km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0809513 / N 9069080 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo    (  ) Não oferece perigo  
(  ) À Segurança de tráfego (x) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
4. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação do sistema de 
drenagem  
 

 

- Limpeza do bueiro; 
 
 - Implantação de novo sistema de drenagem da 
área a ser duplicada; 
 
- Limpeza da vegetação.  

  

15/02/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento: 
km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD      
Coordenadas: L 0808276 / N 9066829 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo    (  ) Não oferece perigo  
(  ) À Segurança de tráfego ( ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
4. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação do sistema de 
drenagem 

 - Limpeza do bueiro; 
 
- Implantação de novo sistema de drenagem da 
área a ser duplicada; 
 
 - Limpeza da vegetação.  
 

  

20/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento: 
km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD      
Coordenadas: L 0807026 / N 9064599 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo    (  ) Não oferece perigo  
(x) À Segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
4. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação do sistema de 
drenagem 

- Retirada de imediato dos resíduos sólidos; 
 
- Limpeza do bueiro; 
 
- Implantação de novo sistema de drenagem da área 
a ser duplicada; 
 
- Limpeza da vegetação.  

  

20/05/2013 20/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento: 
km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0804956 / N 9060719 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo    (  ) Não oferece perigo  
(x) À Segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
4. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação do sistema de 
drenagem 
 

 - Retirada de imediato dos resíduos sólidos; 
 
 - Limpeza do bueiro; 
 
 - Implantação de novo sistema de drenagem 
da área a ser duplicada; 
 
 - Limpeza da vegetação; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies 
nativas do local.  

  

20/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento: 
km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado:   
Coordenadas: L 0802304 / N 9057743 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo    (  ) Não oferece perigo  
(x) À Segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
4. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação do sistema de 
drenagem 
 

 - Limpeza do bueiro; 
 
 - Implantação de novo sistema de drenagem da 
área a ser duplicada; 
 
 - Limpeza da vegetação.  

  

20/05/2013 



 
 

071 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento: 
km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD      
Coordenadas: L 0800086 / N 9053299 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo    (  ) Não oferece perigo  
(x) À Segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
4. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Falta de manutenção e conservação do sistema de 
drenagem 
 
 
 
 

 

 - Limpeza do bueiro; 
 
 - Implantação de novo sistema de drenagem da área a 
ser duplicada; 
 
 - Limpeza da vegetação; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies nativas do 
local. 

 
  

20/05/2013 
20/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento: 
km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD      
Coordenadas: L 0797058 / N 9045736 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
Área de Preservação Permanente (APP) 
 
3. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo    (  ) Não oferece perigo  
(x) À Segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
4. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 - Falta de manutenção e conservação do sistema de 
drenagem. 
 

 

 - Limpeza do bueiro; 
 
 - Implantação de novo sistema de drenagem da 
área a ser duplicada; 
 
 - Limpeza da vegetação; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies 
nativas do local.  

 

20/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), 
segmento: km 60,0 - km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0801251 / N 9055920  Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
 
 
- Falta de manutenção e conservação do sistema 
de drenagem. 
 
 
 
 

 
 

 
 - Limpeza do bueiro; 
 
 - Implantação de novo sistema de drenagem da 
área a ser duplicada; 
 
 - Limpeza da vegetação; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies 
nativas do local. 
 

 

  

20/05/2013 

20/05/2013 



 
 

074 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), 
segmento: km 60,0 - km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0780403 / N 9023346  Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Mata ciliar nativa impactada; 
 
- Microbacia Intermitente; 
 
- Fauna aquática impactada; 
 
- Depósito de Resíduos Sólidos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Implantação de sistema de drenagem; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies 
nativas do local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

20/05/2013 20/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), 
segmento: km 60,0 - km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0780635 / N 9023874 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Mata ciliar impactada; 
 
- Microbacia Intermitente; 
 
- Fauna aquática impactada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 - Implantação de pequena obra de arte; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies nativas 
do local. 
 
 
 
 
 
 

  

21/05/2013 21/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), 
segmento: km 60,0 - km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0781913 / N 9026637 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Mata ciliar impactada; 
 
- Microbacia intermitente; 
 
- Fauna aquática impactada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 - Implantação de pequena obra de arte; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies 
nativas do local. 
 
 
 
 

  

21/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), 
segmento: km 60,0 - km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0782082 / N 9027021 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Mata ciliar impactada; 
 
- Microbacia intermitente; 
 
- Fauna aquática impactada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Implantação de pequena obra de arte; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies 
nativas do local. 
 
 

  

21/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), 
segmento: km 60,0 - km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0782590 / N 9028108  Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Mata ciliar impactada; 
 
- Microbacia intermitente; 
 
- Fauna aquática impactada. 

 
 
 - Implantação de pequena obra de arte; 
 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies 
nativas do local. 
 
 
 
 
 

  

21/05/2013 21/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), 
segmento: km 60,0 - km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0782894 / N 9030050 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Mata ciliar impactada; 
 
- Microbacia intermitente; 
 
- Fauna aquática impactada; 
 
- Depósito de Resíduos Sólidos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 - Implantação de pequena obra de arte; 
 
 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies 
nativas do local. 
 
 
 
 

  

21/05/2013 21/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), 
segmento: km 60,0 - km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0782632 / N 9034084 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Mata ciliar impactada; 
 
- Microbacia intermitente; 
 
- Fauna aquática impactada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 - Implantação de bueiros; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies 
nativas do local. 
 
 
 
 
 
 
 

  

22/05/2013 22/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), 
segmento: km 60,0 - km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0787760 / N 9040603 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo         (x) Não oferece perigo  
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Mata ciliar impactada; 
 
- Microbacia intermitente; 
 
- Fauna aquática impactada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Implantação de bueiros; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies nativas 
do local. 
 
 
 
 
 
 
 

  

22/05/2013 22/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), 
segmento: km 60,0 - km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0790584 / N 9041208 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (x) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Mata ciliar impactada; 
 
- Microbacia intermitente; 
 
- Fauna aquática impactada; 
 
- Depósito de Resíduos Sólidos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Implantação de bueiros; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies 
nativas do local. 
 
 
 
 
 
 

  

22/05/2013 22/05/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), 
segmento: km 60,0 - km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02. 
 
1. Área de Preservação Permanente (APP) 
 
2. Localização 
 
Lado: LD  
Coordenadas: L 0791629 / N 9041437 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
3. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Mata ciliar impactada; 
 
- Microbacia Intermitente; 
 
- Fauna aquática impactada; 
 
- Depósito de Resíduos Sólidos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Implantação de bueiros; 
 
- Replantio da vegetação ciliar com espécies nativas 
do local. 
 
 
 
 
 
 

 

22/05/2013 22/05/2013 
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11.2.4 Ecossistemas Terrestres 
 
11.2.4.1 Flora 

 
O bioma caatinga, característico da região semiárida brasileira, é o principal 

ecossistema existente na Região Nordeste. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA é um bioma único, pois, apesar de 
estar localizado em área de clima semiárido, apresenta grande variedade de paisagens, 
relativa riqueza biológica e endemismo. A ocorrência de secas estacionais e periódicas 
estabelece regimes intermitentes aos rios e deixa a vegetação sem folhas. A folhagem das 
plantas volta a brotar e fica verde nos curtos períodos de chuvas, por isso a caatinga é 
dominada por tipos de vegetação com características xerofíticas - formações vegetais 
secas, que compõem uma paisagem cálida e espinhosa - com estratos compostos por 
gramíneas, arbustos e árvores de porte baixo ou médio, caducifólias (folhas que caem), 
com grande quantidade de plantas espinhosas, como as cactáceas e as bromeliáceas, 
entremeadas por diversas espécies de leguminosas (SAMPAIO, 1995; AGUIAR ET AL., 
2002; MMA, 2002; SILVA ET AL., 2004). 

 
A figura a seguir demonstra que a maior parte do trecho da BR-423/PE, onde 

serão executadas as obras de restauração e duplicação da rodovia, está inserida no bioma 
caatinga. 
 

 
      Biomas encontrados em Pernambuco, com destaque ao trecho da BR-423/PE. Fonte: IBAMA (2013). 
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A caatinga é a quarta maior formação vegetacional do Brasil, após a 
amazônia, o cerrado e a mata atlântica (Aguiar et al., 2002), cobrindo 734.478 km² do 
território brasileiro (MMA, 2002; Silva et al., 2004), o que corresponde a quase 50% da 
região nordeste e 8,6% do país. Sua conservação é importante para manutenção dos 
padrões regionais e globais do clima, da disponibilidade de água potável, de solos 
agricultáveis e de parte importante da biodiversidade do planeta (Tabarelli & Silva, 2003). 

 
Dentre as unidades ambientais que compõem o mosaico das paisagens 

fitofisiográficas do Estado de Pernambuco, a caatinga sobressai pelo papel fundamental 
que representa para a biota local. Ao contrário do que se pensa, esse bioma é rico em 
espécies vegetais e animais, sítios arqueológicos e manifestações culturais, sendo 
fundamental para o semiárido brasileiro, agregando valores biológicos e econômicos 
significativos para o país. De todas as regiões semiáridas do planeta, a caatinga é a mais 
rica em biodiversidade. A figura a seguir exibe a distribuição da caatinga no nordeste do 
Brasil. 

 

 
 
 

Apesar da sua importância, apenas 7% da caatinga está protegida por 
unidades de conservação federais - somente 1% em unidades de conservação de Proteção 
Integral. Embora algumas comunidades da região utilizem seus recursos com bases 
sustentáveis, a maior parte das atividades relacionadas com o uso da biodiversidade da 
caatinga é realizada de modo predatório. A flora da caatinga é bastante heterogênea, 
sendo reconhecidas 12 tipologias que despertam atenção especial pelos exemplos 
fascinantes e variados de adaptação aos habitats semiáridos. Compreende formações 
florísticas de florestas arbóreas ou arbustivas variando grandemente, com dossel entre 15 
e 17 metros de altura.  

Biomas do Brasil, com destaque a distribuição do bioma caatinga na região nordeste. 
Fonte: IBGE (2004). 
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Caracteriza-se, principalmente, pela vegetação do tipo savana estépica, 
sendo que oito ecorregiões foram identificadas para o bioma: Complexo da Chapada 
Diamantina, Complexo de Campo Maior, Complexo Ibiapaba-Araripe, Depressão Sertaneja 
Setentrional, Depressão Sertaneja Meridional, Dunas do São Francisco, Planalto da 
Borborema e Raso da Catarina. Estima-se em pelo menos 932 o número de espécies 
vegetais para a região, sendo 318 endêmicas - restritas a determinada região geográfica. O 
número de espécies estimadas tende a aumentar se forem consideradas as herbáceas 
(SAMPAIO et al, 2002).  

 
Segundo Giulietti et al. (2002), as famílias botânicas predominantes na 

Caatinga são a Leguminosae e a Cactaceae com 41 espécies endêmicas (TAYLOR E 
ZAPPI, 2002). Outras famílias que se destacam pelo número de gêneros endêmicos são: 
Schrophulariaceae, Malpighiaceae e Compositae. As Schrophulariaceae incluem os 
gêneros Anamaria e Dizygostemon, exclusivos de margens de lagoas temporárias, e 
Ameroglossum que é restrito aos vãos de blocos de granito da região de Bonito/PE, e em 
certos locais no estado da Paraíba. Este tipo de vegetação é característico em regiões 
áridas e semiáridas onde a evaporação é maior que a precipitação. 

 
Em geral, a Caatinga é dominada por árvores e arbustos decíduos, despidos 

de folhas durante o período de seca e armados de espinhos. Ocorre grande quantidade de 
plantas suculentas, cactos e bromeliáceas terrícolas. As famílias arbóreas e arbustivas 
mais frequentes são Caesalpinaceae, Mimosaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae e 
Cactaceae, sendo os gêneros Senna, Mimosa e Pithecellobium com maior número de 
espécies. A catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.), as juremas (Mimosa spp.), a 
faveleira, (Cnidoscolus phyllacanthus) e os marmeleiros (Croton spp.) são as plantas mais 
abundantes na maioria dos trabalhos de levantamento realizados em área de caatinga. A 
vegetação xerófila da caatinga apresenta uma marcante característica de heterogeneidade 
no referente à sua estrutura e fitofisionomia. Segundo Fernandes (2000) o mais prático e 
correto é considerar duas fitofisionomias: caatinga arbórea e caatinga arbustiva.  A tabela a 
seguir, ilustra as espécies de caatinga mais comuns na área do projeto. 

 
Espécies de caatinga mais comuns na área do Projeto 

Família Nome Vulgar Nome Científico 

Leguminosae Angico Anadenanthera columbrina (Vell) 

Anacardiaceae Aroeira Myracrodruon urundeuva Allemão 

Solanaceae Jurubeba Solanum paniculatum 

Turneraceae Chanana Turnera ulmifolia 

Convolvulaceae Trepadeira Evolvulus speciosus Moric 

Malvaceae Melosa Herissantia crispa (L.) Briz. 

Amarantaceae Carrapichinho Alternanthera brasiliana 

Bromeliaceae Macambira (*) Bromelia laciniosa Mart. Ex Schult. 

Cactaceae Coroa-de-frade (**) Melocactus bahiensis Werderm 

Escrofulariaceae Amargoso Tetraulacium veronicaeforme Turez 

Papilionoideae Vassourinha Stylosanthe angustifolia (Vog) 

Portulacaceae Beldroega Potulaca oleracea (Linn) 

Verbenaceae Chumbinho Lantana caatiguensis Mold 

Euphorbiacae Pinhão manso  Jatropha mollissima Baill 
Fonte: Radambrasil. 
(*) Adequada para contenção de taludes em trabalhos de revegetação.  
(**) Planta com propriedades medicinais. 
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Cabe ressaltar que a Caatinga arbustiva aberta, comum na área do 
empreendimento, é considerada como um ambiente antropizado por ser derivado, 
geralmente, de culturas e pastos abandonados em estágios iniciais de regeneração ou de 
áreas de contínua extração madeireira, conforme figuras a seguir.  

 

 
Caatinga arbustiva aberta (outubro/2012). 

 

 
Caatinga arbustiva aberta (outubro/2012). 

 

 
Criação de gado de leite - tradição na região do 

empreendimento (outubro/2012). 

  
Corte de madeira para lenha - tradição regional 

(outubro/2012). 
 

A Área de Influência Direta do empreendimento não caracteriza grupamento 
florístico nativo, devido a este traçado estar inserido em área já impactada, ocupada por 
pequenas propriedades de agricultores e pecuaristas.  

 

 
Vegetação exótica de cultivo de subexistência na 
faixa de domínio do novo traçado (outubro/2012). 

 
Vegetação nativa totalmente impactada pelo modelo 

agrícola implantado na faixa de domínio 
(outubro/2012). 

 

A figura a seguir, ilustra o posicionamento do traçado em relação ao bioma 
Caatinga, destacando as fitofisionomias existentes na região em estudo. 



 

 

0
8

8
 

 
Fitofisionomias da vegetação da Caatinga, com destaque para o empreendimento em estudo.  
Fonte: Mapa da Vegetação do Brasil (IBGE, 2005).
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 Flora Nativa 
 
A Caatinga condiciona profundamente a atividade humana do semiárido 

nordestino. Como fornecedora de produtos madeireiros, a vegetação funciona como a base 
da produção de lenha, carvão, estacas, material para construção, etc. Outros produtos 
florestais não madeireiros como frutos, plantas medicinais, fibras, mel, entre outros, têm 
elevada importância para a população e a economia da região. 

 
Embora os possíveis padrões fisionômicos, de riqueza e diversidade florística 

do bioma Caatinga e seus determinantes abióticos ainda não estejam bem definidos, os 
vários trabalhos publicados, principalmente com ênfase no estrato arbustivo/arbóreo, têm 
ressaltado que a heterogeneidade ambiental (solos, regime pluviométrico, etc.) é 
responsável pelas grandes variações florísticas e fisionômicas da vegetação.  

 
As áreas com maior precipitação média anual associada a altitudes mais 

elevadas, como as que se encontram nas proximidades do município de Garanhuns, 
apresentaram maiores riquezas de arbustos e árvores ao longo da BR-423, fato também 
observado em outras localidades com características semelhantes. A flora lenhosa e 
herbácea, situadas nas margens da estrada apresentaram maior riqueza do que a situada 
fora da área de influência direta. A maior disponibilidade hídrica (maior precipitação e 
menor temperatura, decorrentes da elevação) provavelmente contribui para a maior riqueza 
florística observada. 

 
A seguir é apresentada uma relação descritiva das espécies mais abundantes 

ao longo do trecho da Rodovia BR-423, em sua área de influência indireta.  
 

 Jurema - Mimosa sp 
 

“Graças à sua abundante sementação, regenera-se admiravelmente por 
semente, embora brote pelo tronco depois de cortada. Tem a vantagem de adaptar-se a 
qualquer condição de solo, propagando-se por isso em terras de aterros ou mineralizados, 
rochosas e solos pedregosos, secos e úmidos, mas não encharcados”. 

 

 Juazeiro - Zizyphus joazeiro Mart. 
 

Especialmente na época seca, o juazeiro se destaca 
no meio da vegetação seca pela copa globosa, de cor 
verde escuro. É uma planta perenifólia, ou seja, que 
não perde totalmente as folhas durante o ano, 
oferecendo excelente sombra. É adaptada ao 
crescimento a pleno sol, com nítida preferência por 
solos férteis de várzeas e beira de rios. O fato de não 
perder as folhas durante o período de seca não 
significa que seja tão resistente à falta de água, mas 
sim, porque onde cresce geralmente pode-se 
encontrar água a pequena profundidade. Não tolera 

solos encharcados. Floresce abundantemente durante os meses de novembro-dezembro e 
frutifica a partir de junho, podendo estender-se até agosto. Suas sementes são consumidas e 
disseminadas por grande número de espécies de animais silvestres, inclusive pássaros. O 
juazeiro é considerado uma espécie endêmica da caatinga. 

Juazeiro (outubro/2012). 
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 Jucá ou Pau-ferro - Libidibia ferrea Mart. ex Tul. L. P. Queiroz. 
 

Jucá vem da palavra indígena yucá, que significa matar, pois com essa planta, os índios 
faziam seus tacapes. O nome pau-ferro também vem da madeira dura dessa planta. O jucá 
tem longevidade muito grande e cresce sob um amplo espectro de condições, mas prefere 
solos argilosos profundos, ou solos de 
tabuleiro e coluviões profundos. É 
encontrado ao longo de margens de rios e 
riachos, em tabuleiros e pés de serra. É 
altamente resistente ao fogo, tolera 
sombra, mas não suporta terrenos muito 
úmidos ou alagados. O jucá é uma 
espécie de múltiplos usos para a 
população do nordeste - medicinal, 
forrageira, até em épocas secas, variadas 
utilidades da madeira, tintura, ornamental, 
etc. Oferece abrigo para animais 
silvestres, proteção contra erosão, 
sombreamento e melhoramento do solo. 

 

 Marmeleiro - Croton sp 
 
“Regenera-se abundantemente por semente, cuja produção é imensa, nas 

caatingas do Sertão, Seridó, Agreste, Caatinga Verdadeira e Cariris Velhos. Perpetua-se 
por brotação de tronco depois de cortada. Invadem grandes áreas abertas depredadas, 
bem assim, nas áreas de lavouras abandonadas, margens de estradas, caminhos, veredas 
e aceiros”. 

 

 Marmeleiro preto - Croton blanchetianus Baill. 
 

É uma planta pioneira, ocupa solos sem drenagem, com 
exceção de lugares extremamente secos. Pode ser 
considerada indicadora do nível de perturbação antrópica, 
ocorrendo com elevada densidade em lugares com 
vegetação muito devastada. Floresce na estação chuvosa. 
Fornece pólen e néctar às abelhas. Serve de alimento para 
animais silvestres - o periquito alimenta seus filhotes com 
sementes de marmeleiro. A propagação se dá por estacas 
e sementes. A madeira pode ser usada em cercas, ripas, 
caibros e linhas, e como suporte às culturas trepadeiras 
como tomate. A semente contém alto teor de ácido oléico, 
podendo ser utilizado como óleo comestível. Na 
restauração florestal é indicado para recuperação dos 
solos, e sua proteção contra erosão, pela germinação e 
crescimento rápido, queda de folhas, criando um ambiente 

mais favorável para outras plantas, e pelo fato de não ser muito procurado pelo gado. É 
planta melífera por excelência. Suas folhas fenadas servem de forragem para ruminantes. 
Os frutos alimentam aves e roedores. As folhas são ainda usadas para defumar casas contra 
muriçocas. O marmeleiro preto rebrota vigorosamente nas primeiras chuvas e tem floração, 
frutificação e queda dos frutos em plena estação chuvosa. 

Jucá (outubro/2012). 

Marmeleiro preto (outubro/2012). 
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 Jurema-preta - Mimosa tenuiflora Willd. 
 
A jurema é uma planta decídua, 

heliófita, seletiva higrófita, pioneira, característica 
da caatinga, porém com dispersão descontínua 
e irregular ao longo de sua área de distribuição. 
Ocorre preferencialmente em formações 
secundárias de várzeas com bom teor de 
umidade, ou nas margens de rodovias aonde 
chega a crescer vigorosamente. No estado de 
Pernambuco elabora-se uma bebida ritual 
conhecida como "Vinho de Jurema". Entretanto 
seu uso principal é a produção de carvão pela 
elevada potência calórica de sua madeira. 
Regenera-se admiravelmente por semente, 
embora brote pelo tronco depois de cortada. 
Tem a vantagem de adaptar-se a qualquer 
condição de solo, propagando-se por isso em 
terras de aterros ou mineralizados, rochosas e 
com solos pedregosos, secos e úmidos (não encharcados). Suas folhas são utilizadas 
como forragem. A jurema preta pode ser usada na restauração florestal de áreas 
degradadas, para recuperar o solo rapidamente e ajudar o crescimento de outras plantas, 
inclusive nativas. 

 

 Catingueira - Poincianella bracteosa (Tul.) L. P. Queiroz 
 
É uma das espécies de mais ampla distribuição na caatinga, vegetando tanto 

nas várzeas úmidas como no Seridó semiárido. Árvore pequena de até 4 a 6m de altura, 
perde as folhas na estação seca e é uma das primeiras a rebrotar com o início das chuvas. 
Atinge maior crescimento em condições de maior disponibilidade de água. O tronco oco 
serve de abrigo para abelhas e outros insetos, assim como para pequenos animais e 
pássaros. Floresce na estação chuvosa. Propaga-se por sementes e rebrota com 
intensidade após o corte. Sua madeira é utilizada para lenha, carvão e estacas. O gado 
come suas folhas quando fenadas. Espécie indicada para recomposição florestal mista de 
áreas degradadas, pois apresenta ampla faixa de tolerância aos diferentes tipos de solos e 
condições ambientais. Pode ainda ser utilizada em sistemas agroflorestais para quebra-
ventos e para pastos arbóreos, ajudando na recuperação da fertilidade natural do solo. 

 

 Aroeira - Myracrodruon urundeuva Allemão 
 

Apresenta distribuição natural limitada à América do Sul, ocorrendo desde o 
Estado do Ceará até a Argentina e o Paraguai (MAIA, 2004).  No Brasil, a espécie ocorre 
nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro Oeste, associada a ambientes secos de cerrado, 
savanas e caatingas, sendo considerada como uma das espécies arbóreas mais típicas 
das caatingas nordestinas (SANTIN, 1989). A aroeira é uma planta decídua, heliófila, 
secundária tardia, característica de terrenos secos e rochosos. Ocorre, principalmente, em 
solos férteis, mas não se limita a estes. Quanto ao porte dos indivíduos, este pode variar 
em função de cada ambiente. Na Caatinga, esta espécie apresenta tronco alto com cerca 
de 5 m a 20 m de altura. 

 

Jurema preta (outubro/2012). 
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 Baraúna - Schinopsis brasiliensis Engl. 
 
O nome possivelmente vem do nome tupi ibirá-una (madeira preta). É uma 

das maiores árvores da caatinga, com 10-15 m de altura, com tronco reto, bem 
conformado, com 50-60 cm de diâmetro. Os ramos são providos de espinhos fortes de até 
3,5 cm. A baraúna é uma das árvores nobres da caatinga, mas a exploração excessiva e 
ausência de reposição florestal levou ao quase esgotamento das reservas da espécie no 
Nordeste, portanto atualmente está em perigo de extinção, segundo a portaria nº 36 do 
IBAMA, sendo, então, proibido o corte destas árvores. 

 

 Canafístula - Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby 
 

É uma espécie secundária inicial (DURIGAN e NOGUEIRA, 1990), mas com 
característica de pioneira (MARCHIORI, 1997). É uma árvore caducifólia (perde totalmente 
as folhas no inverno), com normalmente 10 a 20 m de altura. A Canafístula é abundante 
em formações secundárias, mas com poucos indivíduos, geralmente de grande porte, 
ocupando o estrato dominante do dossel em floresta primária. Desempenha papel pioneiro 
nas áreas abertas, em capoeiras e em matas degradadas. É comumente encontrada 
colonizando pastagens, ocupando clareiras e bordas de mata. 

 

 Pereiro - Aspidosperma pyrifolium Mart. 
 
O Pereiro é encontrado no Nordeste, porém ocorre em outras áreas fora do 

semiárido brasileiro. A árvore é de tamanho médio, de 7-8 m de altura, caule ereto, casca 
lisa e acinzentada. A planta cortada libera abundante látex. Folhas simples, ovais, pilosas e 
coriáceas. Flores aglomeradas em pequenas e perfumadas inflorescências terminais. O 
fruto lenhoso, com forma de gota achatada, castanho-claro, abre-se em duas bandas 
deixando cair as sementes aladas, planas e pequenas. Também tem como característica 
de perder as folhas na estação seca. Ocorre sobre solos de diferentes texturas e 
profundidades, sendo tolerante a condições encharcadas e é capaz de crescer em lugares 
muito erodidos. Rebrota quando cortado. A reprodução é por semente. 
 

 Maniçoba - Manihot glaziovii 
 

É uma planta pioneira. Segundo Araújo e Cavalcanti (2002), trata-se de uma 
planta nativa da Caatinga, encontrada nas diversas áreas que compõe o semiárido 
nordestino e geralmente é heliófila, vegetando em áreas abertos e se desenvolvendo na 
maioria dos solos, tanto calcários e bem drenados, como também naqueles pouco 
profundos e pedregosos. Pode chegar até 4 m de altura. Suas folhas e brotos são tóxicos.  

 

 Sucupira - Bowdichia virgilioides Kunth 
 

Espécie pioneira característica de cerrado localizado em terrenos bem 
drenados e em sua transição para a Mata Atlântica, porém se adapta a terrenos secos e 
pobres como a Caatinga, sendo ótima para plantios em áreas degradadas de preservação 
permanente. É uma árvore de porte médio, pode atingir alturas de 6 a 14 m no cerrado e 
caatinga e até 20-25 m em solos mais férteis, como da Floresta Atlântica, com tronco de 
50-80 cm. Sua madeira é pesada, bastante decorativa e de longa durabilidade natural. É 
uma planta decídua, heliófita e seletiva xerófita. 
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 Umbu-Cajá - Spondias sp. 
 

É considerado um híbrido natural entre o umbuzeiro e a cajazeira 
(GIACOMETTI, 1993) e tem origem desconhecida, apresentando características de planta 
xerófita encontrada em plantios desorganizados disseminado em estados do Nordeste. O 
fruto é caracterizado como uma drupa arredondada, de cor amarela, casca fina e lisa, com 
endocarpo chamado “caroço”, grande, branco, suberoso e enrugado, localizado na parte 
central do fruto, no interior do qual se encontram os lóculos, que podem ou não conter uma 
semente. A umbu-cajazeira apresenta cerca de 90% dos endocarpos desprovidos de 
sementes (SOUZA et al.,1997) o que torna inviável a sua propagação sexual, sendo 
tradicionalmente propagada pelo método vegetativo assexuado, através de estacas de 35 
cm de comprimento e 1,5 cm de diâmetro (LOPES, 1997; SOUZA, 1998). 

 

 Macambira - Bromelia laciniosa 
 
Planta herbácea, acaule, vivaz, folhas linear-lanceoladas, verde-brilhantes, 

resistentes, sesseis, dispostas em roseta densa, medindo cerca de 60 cm de comprimento, 
com as margens erigadas de espinhos fortes e terminando em ponta que se prolonga por 
fio tênue. Esta planta tolera longas estiagens, e já é muito utilizada em trabalhos de 
revegetação de taludes e áreas impactadas no Nordeste do Brasil. A macambira é uma 
planta da família das bromeliáceas, do gênero Bromelia. Pode ser utilizada como alimento 
para o gado, sendo queimada antes de oferecida, por suas folhas possuírem natureza 
espinhenta. A macambira é usada também como planta ornamental, porém sua maior 
utilização é nas laterais de rodovias que cortam o semiárido para evitar a erosão. Sua raiz 
é do tipo fasciculada, o que dificulta a erosão. Na indústria alimentícia, se extraí, da base 
de suas folhas, uma massa da qual se fabrica um tipo de pão. 

 

 Feijão-Bravo - Capparis cynophallophora L. 
 

Pertencente à família Capparaceae, esta é uma espécie de porte arbustivo-
arbóreo com folhas perenes. Desenvolve-se em muitas áreas da região semiárida brasileira 
(SILVA et al, 2009). 

 

 Sabiá - Mimosa caesalpiniaefolia 
 

O sabiá é uma planta arbórea pioneira recomendada para a recomposição de 
áreas degradadas, pertencente à família das leguminosas mimosoídeas. É uma árvore que 
atinge até 7 m de altura, comum em todo o Semiárido. Pelo seu rápido desenvolvimento, 
recomenda-se como essência indispensável a qualquer trabalho de reflorestamento do 
Nordeste seco. Multiplica-se por sementes e estacas. Três anos depois, já fornece madeira 
pesada, de cerne roxo-escuro.  

 

 Cactos 
 

Os cactos pertencem á família das cactáceas e são bastante comuns na 
caatinga, assim como na área de influência do empreendimento. São plantas que 
caracterizam o ambiente semiárido, muito tolerantes a secas extremas e a solos litólicos, 
sendo muitas vezes utilizadas como fonte de alimento animal e humano. As espécies mais 
abundantes são coroa-de-frade (Melocactus brasiliensis), xique-xique (Pilosocereus 
gounellei), facheiro (Cereus squamosus) e mandacaru (Cereus jamacaru). 
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 Umbuzeiro - Spondias tuberosa Arruda 
 

Árvore de pequeno porte, chegando até seis metros de altura, de copa larga, 
com até quinze metros de largura. É originária dos chapadões semiáridos do Nordeste 
brasileiro, que se destaca por sombra e aconchego. Na época do Brasil colonial era 
chamado de ambu, imbu, umbu, corruptelas da palavra tupi-guarani "y-mb-u", que 
significava "árvore-que-dá-de-beber" (embora haja a possibilidade de que seja, de fato, 
uma palavra de origem Kariri. Dada a importância de suas raízes, foi chamada "árvore 
sagrada do sertão" por Euclides da Cunha. Sua raiz conserva água e produz uma batata, 
que em época de grande estiagem, é utilizada como alimento. O Umbuzeiro vive mais ou 
menos 100 anos, e é um símbolo de resistência. As folhas são penadas terminando em um 
folíolo. Os frutos possuem poupa grossa quando maduros e um caroço que chega a 10% 
do total da fruta. A floração acontece entre os meses de agosto a novembro, sempre com 
as primeiras chuvas. As flores são brancas distribuídas em um cacho piramidal, ou seja, 
panícula. Os frutos começam a cair entre outubro e fevereiro, após sessenta dias da 
florada. Pode ser cultivado a partir do caroço, com estacas ou através da enxertia. A 
produção começa aos oito anos. O umbuzeiro é uma planta protegida por lei, quem pratica 
derrubada fica sujeito à punição. 

 

 Tamboril - Enterolobium contortisiliquum 
 
Árvore de grande porte, atingindo até 35 m, e de crescimento rápido. Folhas 

compostas bipinadas, em média 15 pares de folíolos com 3 cm, lisos. Flores brancas, não 
muito vistosas, em cachos. Fruto em formato de orelha humana, quase preto quando 
maduros, medindo de 6 a 10 cm. São conhecidas ainda pelos nomes de fava-de-rosca, 
jacaré, orelha-de-negro, orelha-de-preto, pau-de-sabão, pau-sabão, sombreiro, tambor, 
tambori, tamboril, tamboriúva, tamburé, timbaúba, timbaúva, timbuva, ximbó, ximbiúva e 
ximbuíva. As sementes são envoltas em uma polpa branca meio seca, ficando presas ao 
fruto por uma fina haste flexível 1 a 1,5 cm, marrons, com uma lista escura. A semente é de 
fácil germinação. Forma uma grande copa quando plantada em campo aberto. Ocorre no 
cerrado, no agreste nordestino e também na região da floresta atlântica. A madeira é de 
bom aproveitamento, ideal para revegetação de áreas degradadas, pela boa 
adaptabilidade, crescimento rápido e boa sombra. Apresenta certa toxidez, se ingerida por 
animais, pois tem boa palatabilidade. As intoxicações são mais frequentes durante a seca. 
Os princípios tóxicos são as saponinas (gitogenina, digitogenina). 

 

 Pinhão-Bravo - Jatropha molissima 
 

É uma planta nativa do semiárido brasileiro, que vegeta com muita frequência, 
em alta densidade, em áreas degradadas da Caatinga, possuindo frutos deiscentes e 
folhagem caduca no período de seca. O pinhão-bravo é uma pequena árvore ou arbusto 
que pode atingir até 3,0 m de altura. Essa planta possui folhas grandes e caule de cor clara 
com cascas finas e esfoliantes. Suas inflorescências são compostas por flores amarelas 
com manchas avermelhadas. Essa espécie possui flores masculinas que disponibilizam 
pólen e néctar para os visitantes florais e flores femininas que disponibilizam apenas 
néctar. Os nectários presentes nas flores femininas formam um disco que é facilmente 
acessado por muitos insetos como abelhas, vespas e borboletas. 
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 Imburana de Cambão - Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett 
 

Está presente em todo nordeste brasileiro, nas caatingas arbóreo-arbustiva de 
terrenos calcários, sendo frequente no vale médio do São Francisco. É uma planta 
decídua, heliófita, pioneira e xerófita. Apresenta portes variáveis conforme o ambiente onde 
se desenvolve, sendo notável a sua amplitude de tolerância, desde as áreas secas do 
sertão onde não ultrapassa os 3 metros, às caatingas arbóreas onde pode atingir 6 a 8 
metros de altura. Produz anualmente abundante quantidade de sementes viáveis 
amplamente disseminadas pela avifauna. 
 

 Mulungu - Erythrina indica Lam. 
 

A distribuição geográfica ocorre de forma natural no Brasil, nas seguintes 
unidades da federação: Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. É uma espécie pioneira, e de médio porte, pode 
atingir de 10 a 14 metros de altura quando adulta. Árvore de copa arredondada, um tanto 
espinhenta, decídua, com o tronco revestido por grossa casca corticosa e fissurada, com 
40 a 50 cm de diâmetro. A árvore em flor é extremamente ornamental, sendo muito 
utilizada para o paisagismo em geral. Além disso, pode ser utilizada em plantios mistos 
destinados á recomposição da vegetação de áreas degradadas de preservação 
permanente. Suas flores são muito visitadas por papagaios, beija-flores, periquitos e outras 
aves, sendo um atrativo a mais sua utilização em vários aspectos.  
 

Na tabela a seguir, as espécies de maior ocorrência nos municípios em 
estudo, ressaltando que os pequenos fragmentos com vegetação nativa não serão 
impactados pelas obras de restauração e duplicação da rodovia BR-423/PE. 

 
Espécies com maior ocorrência nos municípios em estudo 

Nome Científico Nome vulgar Família 

Amaranthus sp Amaranto Amarantaceae 

Schinopsis brasiliensis Baraúna Anacardiaceae 

Spondias tuberosa Umbuzeiro Anacardiaceae 

Tabebuia caraiba Craibeira Bignoniaceae 

Tabebuia chrysotricha Ipê amarelo Bignoneaceae 

Bromelia laciniosa Mart.  Macambira Bromeliaceae 

Neoglaziovia variegata Caroá Bromeliaceae 

Bursera leptophloeos Engl. Imburana de cambão Burseracea 

Acacia glomerosa Espinheiro Leguminosae 

Caesalpinia ferrea Pau ferro Leguminosae 

Caesalpinia pyramidalis Tal. Catingueira Leguminosae 

Cassia excelsa Schrod Canafístula Leguminosae 

Ceiba glaziovii Barriguda Leguminosae 

Bauhinia heterandra Mororó Leguminosae 

Erythrina verna Mulungu Leguminosae 

Mimosa caesalpiniaefolia Sabiá Leguminosae 

Mimosa hostilis Mart. Jurema preta Leguminosae 

Piptadenia macrocarpa Angico Leguminosae 

Piptadeniastipulacea Jurema branca Leguminosae 

Prosopis juliflora Algarobeira Leguminosae 

Cereus jamacaru P. Mandacaru Cactaceae 

Cereus squamosus G. Facheiro Cactaceae 
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Espécies com maior ocorrência nos municípios em estudo 

Nome Científico Nome vulgar Família 

Melocactus brasiliensis Coroa de frade Cactaceae 

Pilosocereus gounellei Xique-xique Cactaceae 

Capparis jacobinae Morie. Icó preto Capparaceae 

Maytenus rigida Mart. Bom-nome Celastraceae 

Combretum leprosum Mart. Mofundo Combretaceae 

Cyperus sp. Cortadeira Cyperaceae 

Crotons enderianus Marmeleiro Euforbiaceae 

Euphorbia tirucalli Aveloz Euphorbiaceae 

Ricinus communis Mamona Euphorbiaceae 

Croton campestris Velame Euphorbiaceae 

Cnidoscolus phyllacanthus Faveleira Euforbiaceae 

Jatropha pohliana Müll Pinhão branco Euforbiaceae 

Manihot glaziovii Müll Maniçoba Euforbiaceae 

Aristida sp. Capim panasco Poaceae 

Ziziphus Joazeiro Juazeiro Rhamnaceae 

Luehea grandiflora Açoita cavalo Tiliaceae 

Fleurya aestuans Urtiga Urticaceae 

 
As figuras a seguir ilustram a vegetação nativa encontrada na Área de 

Influência Direta do projeto a implantar. 
 

 
Jurema Preta - Mimosa hostilis Mart. (outubro/2012). 

 

 
Cactos (outubro/2012). 

 

 
Coco Catolé - Syagrus oleracea (outubro/2012). 

 
Macambira - Bromelia laciniosa Mart (outubro/2012). 
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 Flora exótica 
  

Devido ao constante avanço das atividades humanas, as espécies nativas da 
região estão praticamente dizimadas pelo desmatamento, queimadas e ampliação da 
fronteira agrícola, principalmente para a formação de pastagens. O nível de impacto 
antrópico também pode ser evidenciado pelo estado avançado de degradação dos solos, 
os quais apresentam sinais evidentes da falta de aplicação de medidas e métodos de 
conservação e uso adequado, gerando a formação de voçorocas pela erosão hídrica e 
eólica, o que tem afetado diretamente sua qualidade - fertilidade, cobertura, teor de matéria 
orgânica, que incide negativamente na diversidade e frequência de algumas espécies da 
flora. 

 
As figuras a seguir, ilustram a vegetação exótica encontrada na Área de 

Influência Direta e Indireta do projeto a implantar. 
 

 
Cultivos de macaxeira (outubro/2012). 

 

 
Mamoeiro (outubro/2012). 

 
Algaroba - Prosopis juliflora (outubro/2012). 

 

 
Capim sândalo (outubro/2012). 
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Aveloz - Euphorbia tirucalli (outubro/2012). 

 

 
Coqueiro - Cocos nucifera (outubro/2012). 

 

 
Pinheiro - Araucaria angustifolia (outubro/2012). 

 

 
Mangueira - Mangifera indica (outubro/2012). 

 

 
Braquiária - Brachiaria brizantha (outubro/2012). 

 

 
Sisal - Agave sisalana (outubro/2012). 
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Cajueiro - Anacardium occidentale (outubro/2012). 

 

 

 
Jaqueira - Artocarpus heterophyllus (outubro/2012). 

 

 

 
Milho - Zea mays (outubro/2012). 

 

 

 
Coração de Negro - Terminalia catappa 

(outubro/2012). 
 

 

 
Palma Forrageira - Opuntia Cochenillifera 

(outubro/2012). 

 
Eucalipto - Eucalyptus citriodora (outubro/2012). 
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 Espécies nativas na Área de Influência Direta da rodovia a duplicar 
 
 Espécies a Suprimir - Uso Alternativo do Solo 
 
De modo geral, o traçado da rodovia não apresenta árvores de grande porte e 

a localização desses espécimes é bastante dispersa. No levantamento realizado para o 
presente estudo, foram identificados 928 exemplares de árvores nativas de pequeno e 
médio porte, cuja supressão está vinculada ao projeto de compensação ambiental 
apresentado no Capítulo 15 deste EIA. Destaca-se que a supressão vegetal será restrita a 
área de duplicação, situada na margem direita da rodovia BR-423, abrangendo a ADA, e 
que nesta área foi realizado um inventário florestal minuncioso, apresentado mais adiante, 
conforme recomendado no Termo de Referência. 

 
Das espécies a suprimir, há predominância das espécies Mimosa tenuiflora - 

Jurema preta, Ziziphus joazeiro - Juazeiro, Mimosa sp. - espinheiro e Mimosa 
caesalpiniaefolia - sabiá, que representam mais de 80% dos indivíduos levantados no 
inventário florestal. 

 
A compensação ambiental deverá ser na proporção de 1/10, sendo assim, 

deverá haver o plantio de 9.280 árvores nativas com um total 6 ha em áreas prioritárias 
indicadas no capítulo referente a compensação ambiental.  

 
As figuras a seguir ilustram alguns exemplares da flora nativa a serem 

suprimidas. 
 

 
Jatobá - Hymenaea courbaril (outubro/2012). 

 

 
Espinheiro - Acacia glomerosa (outubro/2012). 
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 Espécies de flora nativa da Caatinga ameaçadas de extinção 
 

O bioma caatinga encontra-se em processo de desca
raterização em grande parte das suas áreas no nordeste do Brasil em função de 

atividades antrópicas como a pecuária bovina e caprina e práticas agrícolas rudimentares com 
utilização de queimadas e aplicação de pesticidas e agrotóxicos, o que tem acarretado 
impactos ambientais significativos. 

 

Da lista oficial de espécies brasileiras do bioma caatinga ameaçadas de 
extinção, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) através da instrução 
normativa de setembro de 2008, constam as seguintes espécies: 
 

 

 
Umbuzeiro - Spondia tuberosa (outubro/2012). 

 

Pereiro - Aspidosperma pyrifolium (outubro/2012). 

Lista oficial de espécies da flora ameaçadas de extinção no bioma caatinga 

Família Espécie Autor 
Unidades da 
Federação 

Bioma 

Amaranthaceae Gomphrena chrestoides C.C. Townsend BA Caatinga 

Anacardiaceae Myracrodruon urundeuva Engl. 
BA, DF, GO, 
MA, MG, MS, 
MT, SP 

Cerrado / Caatinga 

Anacardiaceae Schinopsis brasiliensis Engl. 
BA, CE, DF, 
GO, MA, MG, 
MS, PI, TO 

Cerrado / Caatinga 

Apocynaceae Blepharodon hirsutum Goyder BA Caatinga 

Apocynaceae Cynanchum morrenoides Goyder BA Cerrado / Caatinga 

Bignoniaceae Jacaranda rugosa A.H. Gentry PE Caatinga 

Bignoniaceae Tabebuia selachidentata A.H. Gentry BA Caatinga 

Bromeliaceae Aechmea cariocae L.B. Sm BA 
Caatinga / Mata 
Atlântica 

Bromeliaceae Aechemea eurycorymbus Harms PA, PE 
Caatinga / Mata 
Atlântica 

Bromeliaceae Orthophytum amoenum Ule L.B.Sm. BA Caatinga 

Cactaceae Brasilecereus markgrafi Backeb & Voll MG Caatinga / Cerrado 

Cactaceae Cipocereus pusilliflorus 
F.Ritter Zappi & 
N.P.Taylor 

MG Caatinga / Cerrado 

Cactaceae 
Coleocephalocereus  
purpureus 

Buining & Brederoo 
F. Ritter 

MG Caatinga / Cerrado 

Cactaceae Espostoopsis dybowskii Rol-Goss Buxb BA Caatinga 
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Fonte: Adaptado de “Lista oficial das espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção”. Instrução Normativa de 
setembro de 2008, MMA. 

 
Na Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA) do 

presente empreendimento não foram identificadas espécies em perigo de extinção. 
 
 Espécies de flora de importância econômica e ecológica da Caatinga 
 

A importância biológica e econômica do bioma caatinga ainda não está 
claramente definida e são necessários estudos mais aprofundados para conhecer o 
potencial de fauna e flora deste bioma. Até o presente foram catalogadas mais de 1.500 
espécies vegetais com destaque para as leguminosas. A manutenção da biodiversidade 
vegetal e animal desse bioma são de vital importância, pois corresponde a uma zona de 
especiais características de transição entre a zona da mata e o sertão, contribuindo para a 
estabilidade biológica e sucessional na área. As variações climáticas possuem um papel de 

Família Espécie Autor 
Unidades da 
Federação 

Bioma 

Cactaceae Facheiroa cephakiomelana ssp. 
P.J.Braun N.P. 
Taylor & Zappi 

BA Caatinga 

Cactaceae Melocactus azureus Buining & Brederoo BA Caatinga 

Cactaceae Melocactus deinacanthus Buining & Brederoo BA Caatinga 

Cactaceae Melocactus glaucescens Buining & Brederoo BA Caatinga 

Cactaceae Melocactus pachyacanthus Buining & Brederoo BA Caatinga 

Cactaceae 
Micranthocereus 
Auriazureus 

Buining & Brederoo MG Caatinga / Cerrado 

Cactaceae 
Micranthocereus 
Polyanthus 

Werderm. Backeb BA Caatinga 

Cactaceae 
Micranthocereus 
streckeri 

Van Heek& Van 
Criekinge 

BA Caatinga 

Cactaceae Pilosocereus azulensis N.P. Taylor & Zappi MG Caatinga 

Cactaceae Tacinga braunii Esteves MG Caatinga 

Cyperaceae Rhychospora warmingii Boeck BA Caatinga 

Eriocaulaceae Syngonanthus bahiensis Moldenke BA Caatinga 

Eriocaulaceae Syngonanthus harleyii Moldenke BA Caatinga 

Eriocaulaceae Syngonanthus Mucugensis  Giul. BA Caatinga 

Erythroxylaceae Erytrhroxylum bezerrae  Plowman CE, PI Caatinga 

Erythroxylaceae Erytrhroxylum distortum Mart. BA 
Caatinga/ 
Mata Atlântica 

Erythroxylaceae Erytrhroxylum pauferrense  Plowman PB Caatinga 

Erythroxylaceae Erytrhroxylum tianguanum Plowman CE Caatinga 

Isoetaceae Isoetes huetzelburgii U.Weber PA, PB Caatinga 

Lamiaceae Hyptis carvalhoi Harley BA Caatinga 

Lamiaceae Hyptis pinheroi Harley BA Caatinga 

Lamiaceae Hyptis simulans Epling CE, MG, PE Caatinga 

Orchidaceae Cattleya labiata Lindl. 
AL, CE, PB, 
PE, SE 

Caatinga / Mata 
Atlântica 

Orchidaceae Cattleya tenuis 
M.A. Campacci & 
P.L.Vedovello 

BA Caatinga 

Orchidaceae Phragmipedium lindelayamum  
R.H.Schomb. ex 
Lindl. Rolfe 

AL, BA, PE 
Caatinga / Mata 
Atlântica 

Orchidaceae Thelyschista ghillanyi Pabst Garay BA Caatinga 

Verbenacee Lippia bromleyana Moldenke BA Caatinga 

Violoaceae Hybanthus albus A.St.-Hil Baill. BA, MG Caatinga 

Xyridadeae Xyris almae Kral & Wand BA Caatinga 

Xyridadeae Xyris morii Kral & L.B. Sm. BA Caatinga 
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grande importância no bioma caatinga e a consequente manutenção da biodiversidade. As 
adaptações dos mecanismos fisiológicos da vegetação estão manifestas na presença de 
espinhos, folhas pequenas e sistemas de armazenamento de água com raízes e caules 
modificados. A vegetação da caatinga apresenta também a característica de suculência 
especialmente no caso de cactos e bromélias. 
 

 Frutíferas  
 

Há uma grande variedade de espécies frutíferas adaptadas às condições de 
sequeiro que ainda não têm sido bem estudadas na caatinga. O aproveitamento destas 
frutíferas é realizado de forma extrativista e pode ser objeto de uma campanha mais 
intensiva de comercialização para benefício da população local. Merecem destaque frutas 
como o maracujá do mato - Passiflora cincinnata, goiabinha - Psidium spp., araticum - 
Annona ssp. e umbuzeiro - Spondias tuberosa. O incentivo ao plantio de frutas de interesse 
comercial, como o umbuzeiro, poderia ser de grande importância para enriquecimento 
biológico da caatinga. 

 

 Plantas medicinais 
 

O potencial medicinal das plantas da caatinga é muito interessante. Faz parte 
da cultura local a utilização de plantas medicinais para a cura de diversas doenças, como 
diabetes, úlceras, hemorragias, gastrites, disenteria, resfriados, asma, reumatismo, etc. As 
plantas são coletadas para uso caseiro e comercialização nos centros urbanos próximos 
como Caruaru, Garanhuns e Recife. As espécies de maior destaque são: 

 

 Amburana de cheiro ou cumaru - Amburana spp.; 

 Mororó ou pata de vaca - Bauhinia cheilantha; 

 Catingueira - Caesalpinia pyramidalis; 

 Imburana de cambão - Commiphora leptophloeos; 

 Jurema preta - Mimosa tenuiflora; 

 Aroeira - Myracrodruon urundeuva; 

 Baraúna - Schinopsis brasiliensis; 

 Umbu - Spondias tuberosa; 

 Juazeiro - Ziziphus joazeiro. 
 

 Uso florestal 
 

Entre as espécies com uso madeireiro da Caatinga destacam-se: 
 

 Angico - Anadenanthera colubrina; 

 Angico-bezerro - Piptadenia moniliformis; 

 Catingueiras verdadeiras - Caesalpinia pyramidalis; 

 Catingueira rasteira - Caesalpinia microphylla; 

 Aroeira do sertão - Myracrodruon urundeuva; 

 Baraúna - Schinopsis brasiliensis; 

 Jurema-preta - Mimosa tenuiflora; 

 Pau d´arco - Handroanthus impetiginosus; 

 Sabiá - Mimosa caesalpiniifolia; 

 Imbura de cambão - Commiphora leptophloeos. 
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O uso intensivo de espécies florestais para lenha e carvão na Caatinga tem 
provocado desmatamento intenso, especialmente em áreas próximas ao polo gesseiro, na 
Chapada do Araripe onde há estimativas de consumo de até 3.000 m³/mês e 
desmatamento de aproximadamente 25 ha/dia (KIILL, P. L.H. - AGITEC, 2013). Na região 
em estudo o uso da madeira da caatinga tem sido destinado às indústrias de alimentos, 
cerâmicas, curtumes, olarias, panificadoras, produção de carvão, estacas e construção de 
casas. Observa-se o impacto da ação antrópica nas florestas mais densas do agreste 
central na AII do empreendimento, especialmente nos municípios de São Caetano, 
Cachoeirinha e Garanhuns. 

 

 Uso forrageiro 
 

Na pecuária regional, espécies como: pau ferro, catingueira verdadeira, 
catingueira rasteira, canafístula, mororó e juazeiro podem ser alternativas para alimentação 
de caprinos, ovinos, bovinos e muares. O potencial forrageiro da caatinga é elevado e 
diversificado (DRUMOND et al, 2000). Algumas das espécies já determinadas como de 
interesse econômico na pecuária são: 

 

 Angico - Anadenanthera macrocarpa; 

 Pau- ferro - Caesalpinia ferrea; 

 Catingueiras verdadeiras - Caesalpinia pyramidalis; 

 Catingueira rasteira - Caesalpinia microphylla; 

 Canafistula - Senna spectabilis; 

 Mororó - Pithecellobium avaremotemo; 

 Juazeiro - Ziziphus joazeiro; 

 Jurema-preta - Mimosa tenuiflora; 

 Engorda magro - Desmodium sp; 

 Feijão bravo - Phaseolus firmulus; 

 Mucunãs - Stylozobium sp. 
 
Algumas espécies exóticas como a palma forrageira - Opuntia Cochenillifera e 

Algaroba - Prosopis juliflora tem sido plantadas em várias áreas da região agreste para uso 
como forrageiras. Estas espécies exóticas são encontradas em vários locais tanto na Área 
Diretamente Afetada (ADA) como na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento. 

 
 Diagnóstico da Flora das Áreas de Influência Direta (AID) e Área 

Diretamente Afetada (ADA) 
 
A composição florística das áreas diretamente afetada (ADA) e de influência 

direta (AID) são características do bioma caatinga de áreas transicionais (agreste). 
Fisiograficamente, a zona do agreste em estudo corresponde a uma área ecotonal com 
características de vegetação caducifólia espinhosa e alguns remanescentes de floresta 
montanosa. Há uma marcada descaracterização da flora das ADA e AID, produto de 
décadas de forte ação antrópica, com atividades agropecuárias que afetaram a composição 
florística. Pequenos remanescentes de árvores e arbustos endêmicos são listados no 
Inventário Florestal deste EIA. O conjunto florístico do estrato arbóreo-arbustivo das áreas 
em estudo apresenta um predomínio das famílias Fabaceae, Anacardiaceae e Cactaceae. 
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 Áreas de extrativismo vegetal  
 
Não há nas AID e ADA locais caracterizados como zonas de importância 

econômica para extrativismo vegetal. Porém, nas áreas rurais dos municípios cortados pela 
rodovia BR-423, trecho São Caetano/Garanhuns observam-se pequenos remanescentes 
do bioma caatinga nos quais a população realiza atividades de extração de madeira e 
lenha para atividades energéticas.  

 
A promoção de reflorestamento com espécies nativas de interesse comercial 

(frutíferas e medicinais) pode vir a ser uma alternativa de importância ecológica para a 
manutenção da biodiversidade. O potencial da flora endêmica da região não vem sendo 
aproveitado de modo a realizar um extrativismo sustentável. Uma adequada promoção de 
seu uso pode vir a significar um aspecto de melhoria ambiental e socioeconômica para a 
região. Matas ciliares de rios e riachos secos que hoje se encontram altamente degradados 
poderão ser reflorestadas com espécies nativas, o que pode incentivar atividades 
comunitárias de extrativismo planejado para recuperar e manter o equilíbrio da flora e fauna 
local, gerando alternativas econômicas para a população local numa visão de 
sustentabilidade ambiental. 

 
A tabela a seguir apresenta a lista de flora endêmica presente na AID e AII e 

que possuem potencial econômico. 
 

Espécies da flora endêmica com potencial econômico. 

Nome Comum Espécie Uso econômico Localização(*) 

Juazeiro Ziziphus joazeiro Medicinal, Forrageira AID 

Jurema preta Mimosa tenuiflora Medicinal, Florestal, Forrageira AID 

Imburana de cambão Commiphora leptophloeos Medicinal AID 

Umbuzeiro Spondia tuberosa Medicinal, Frutífera AID 

Catingueira Caesalpinia pyramidalis Medicinal, Florestal, Forrageira AID 

Baraúna Schinopsis brasiliensis Medicinal, Florestal AID 

Angico Anadenanthera colubrina Florestal, Forrageiro AII 

Canafístula Senna spectabilis Forrageiro AID 

OBS: (*) AID - Área de Influência direta; AII - Área de Influência Indireta. 

 
 Recuperação das áreas impactadas 
 
A escolha das espécies vegetais a serem introduzidas, deverá corresponder a 

espécies típicas da região do empreendimento (domínio da caatinga) pautando-se pelos 
seguintes condicionantes: 

 

 Serem nativas da região em estudo; 

 Deterem alto poder de germinação em quaisquer solos. 
 

Para a recuperação de matas ciliares em decorrência da implantação das 
pontes, recomenda-se a revegetação com as seguintes espécies vegetais: ingazeiras, 
cajaranas, gameleiras e carnaubeiras (adequadas a terrenos úmidos) nas margens dos 
cursos d’água. As espécies de clímax consistem em pessegueiro-bravo, jenipapeiro e 
coração-de-negro. 

 
É importante destacar que o impacto da redução da biodiversidade no bioma 

caatinga vai além da preocupação com a renovação da biomassa, pois a retirada da 
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cobertura vegetal elimina quase totalmente a diversidade da vegetação lenhosa, e reduz a 
diversidade animal pela alteração do habitat e pela diminuição das fontes de alimento. O 
solo desnudo e desprotegido fica exposto à erosão eólica e hídrica que arrasta as 
partículas, tornando-o menos fértil e com menor capacidade de armazenamento de água. A 
queima que acompanha a derrubada da vegetação destrói o húmus da camada superficial 
e a vida microbiana do solo, além de ajudar a formar uma crosta que dificulta a penetração 
da água no solo. De acordo com Sampaio (2002), a renovação da vegetação leva muitas 
dezenas de anos através de todo o processo sucessional. 

 
Depois que a biomassa atinge patamar semelhante ao original, a composição 

florística ainda é diferente. A pressão por produção de alimentos, aliada ao cultivo 
temporário, tem gerado atualmente, um curto período de pousio (Araújo Filho, 2002). 
Políticas públicas que promovam o desenvolvimento com base em planejamento territorial 
e o uso do solo que leve em consideração os aspectos e benefícios ecológicos, ao lado das 
propriedades econômicas, visando promover o desenvolvimento mais equilibrado e 
socialmente justo, deverão ser prioridades no futuro se o objetivo for garantir a 
conservação do ecossistema. 

 
 

 Inventário Florestal 
 

 Caracterização da Área Objeto do Inventário Florestal - População 
Amostrada 

 
A área inventariada está localizada ao 

lado direito da rodovia BR-423 (sentido São Caetano - 
Garanhuns), onde ocorrerá a duplicação, estando 
inserida na região agreste do estado de Pernambuco, 
entre os municípios de São Caetano (372,4 km²) e 
Garanhuns (465,8 km²), com variação no Distrito das 
Neves, situado no município de Jucati, abrangendo 
uma área total de cerca de 280 ha. Esses municípios 
são banhados, respectivamente, pelas bacias 
hidrográficas do rio Una e Ipojuca e rio Mundaú 
(CPRM, 2005). 

 
A região presenta clima do tipo BSh, 

semiárido quente, segundo a classificação de Köppen. 
A precipitação média anual é de 503 mm, com 
temperatura média anual de 23°C. Faz parte do 
Planalto da Borborema, que apresenta altitude 
variável de 650 a 1.000 metros. Os solos são 
representados pelos Planossolos, Latossolos, 
Podzólicos, Litólicos e Gleissolos de Várzea, 
ocorrendo afloramentos rochosos (CPRM, 2005).  
 

15/04/201
3. 
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A vegetação pertence ao bioma Caatinga, que ocupa 
uma área de aproximadamente 935 mil km² (RODAL e 
SAMPAIO, 2002) e é o único bioma exclusivamente 
brasileiro.  Conforme Fernandes (1998) a palavra 
caatinga, é de etimologia indígena que significa mata 
aberta e clara, e é utilizada para designar uma 
vegetação reconhecida como xerófila, sendo essa 
condição de sobrevivência ligada a um ambiente seco, 
pois a água disponível às plantas procede das chuvas 
em um curto período do ano e seus solos são incapazes 
de acumular água. Segundo Rodal e Sampaio (2002), 
essa vegetação apresenta plantas com deficiência 
hídrica, evidenciando caducifolia, herbáceas anuais, 
acúleos e espinhos, predominância arbustiva, árvores de 
pequeno porte, cobertura contínua de copas, e flora com 
espécies endêmicas. Estima-se que pelo menos 932 
espécies já foram registradas para a região, sendo 380 
endêmicas. Apesar de parte da sua flora e fauna não ser 
encontrada em outro lugar do mundo, a conservação da 

sua biodiversidade enfrenta problemas devido à insuficiência de áreas protegidas e a não 
inclusão do componente ambiental nos planos regionais (MMA, 2002). Especificamente 
quanto à área de estudo, a vegetação está bastante descaracterizada da formação florestal 
original devido ao processo de ocupação humana ao longo do tempo e pelas intervenções 
atuais, como a extração de madeira para lenha e os plantios de subsistência. 
 

A fitofisionomia da área é bastante variável ao longo dos municípios, 
intercalando entre áreas descampadas; pequenos aglomerados formados por espécies 
nativas da Caatinga de porte arbustivo-arbóreo, sendo as espécies mais frequentes o 
juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.), a jurema-preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.), o 
espinheiro (Mimosa sp.), o sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.), o tamboril (Enterolobium 
contortisiliquum (Vell.) Morong) e o umbu-cajá (Spondias sp.); pequenos aglomerados 
formados por espécies exóticas, sendo as espécies mais frequentes a algaroba (Prosopis 
juliflora (Sw.) DC.), o cajueiro (Anacardium occidentale L.) e a manga (Mangifera indica L.); 
indivíduos isolados nativos ou exóticos; eventuais herbáceas e palmeiras características da 
região, como a macambira, o xique-xique e o coco babão; plantios de subsistência com 
macaxeira e palmas; e canteiros centrais compostos principalmente por palmeiras imperiais 
(Roystonea oleracea Jacq. O.F. Cook), em Garanhuns. As figuras a seguir apresentam a 
fitofisionomia da área inventariada. 

 

  

Área descampada com indivíduo arbóreo isolado. 
Fonte: Emprobio. Data: 15/04/2013. 

Grupo de jurema-preta.  
Fonte: Emprobio. Data: 15/04/2013. 

15/04/2013. 
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Alguns dos indivíduos arbóreos isolados presentes na área proposta ao 

empreendimento exibem potencial para tombamento. A tabela a seguir apresenta o nome 
vulgar, o nome científico e as coordenadas de localização desses espécimes na projeção 
UTM (Universal Transversa de Mercator), DATUM SAD-69, Fuso 24.  

 
Nome vulgar e científico e coordenadas de localização dos indivíduos com potencial para 
tombamento, ocorrentes na área proposta à implantação do empreendimento. 

Indivíduos Coordenadas 

Mulungu (Erythrina indica Lam.) E(m) = 812408 N(m) = 9076569 

Mulungu (Erythrina indica Lam.) E(m) = 800796 N(m) = 9010512 

Pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam.) E(m) = 791131 N(m) = 9041347 

Pau-ferro (Caesalpinia ferrea Mart.) E(m) = 801271 N(m) = 9055995 

Tamboril (Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong) E(m) = 793817 N(m) = 9041931 

 
As figuras apresentadas na página seguinte ilustram indivíduos arbóreos com 

potencial para tombamento. 
 

Aglomerado de juazeiro ao lado direito da rodovia. 
Fonte: Emprobio. Data: 15/04/2013. 

Plantio de palma.  
Fonte: Emprobio. Data: 15/04/2013. 

  

Canteiros com palmeiras imperiais. 
Fonte: Emprobio. Data: 15/04/2013. 

  

Aglomerado de espécies arbóreas e arbustivas. 
Fonte: Emprobio. Data: 15/04/2013. 
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Os espécimes arbóreos listados mostram características atrativas ao 

tombamento, como porta sementes, localização privilegiada, importância socioambiental e 
principalmente, estrutura física exuberante. Quanto aos aglomerados formados por 
espécies nativas, não se observou relevância ecológica do ponto de vista florestal por 
apresentarem alto grau de intervenção e predominância de indivíduos jovens. A única 
vegetação considerada de interesse, mas que também apresenta diversos sinais de 
interferência, como a retirada de lenha e supressão para caminhos de acesso está situada 
no Distrito das Neves, município de Jucati e é formada principalmente pela espécie tamboril 
(Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong) e está localizada às margens de um corpo 
d’água (Coordenadas: E(m) = 782836 N(m) = 9031818), considerada pelo só efeito da Lei 

Mulungu (Erythrina indica Lam.) 
Coordenadas: E(m) = 812408 
N(m) = 9076569. Fuso: 24. 
Fonte: Emprobio. Data: 15/04/2013. 
 

Pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam.) 
Coordenadas: E(m) = 791131  
N(m) = 9041347. Fuso: 24. 
Fonte: Emprobio. Data: 15/04/2013. 
 

Tamboril (Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong). 
Coordenadas: E(m) = 793817 N(m) = 9041931. Fuso: 24. 
Fonte: Emprobio. Data: 15/04/2013. 

Mulungu (Erythrina indica Lam.). 
Coordenadas E(m) = 800796 N(m) = 90105112. Fuso: 24.  
Fonte: Emprobio/Data: 15/04/2013. 
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nº 12.651/12 como Área de Preservação Permanente. Contudo, o traçado do 
empreendimento está paralelo à margem do rio, numa área descampada e 
consequentemente a vegetação em questão não está sujeita à supressão, assim como a 
margem do copo d’água não será passível de intervenção. Porém, vale salientar, que se 
trata de uma área de influência do empreendimento, conforme figura a seguir. 
 

 
 

Sobre as espécies protegidas, conforme a Portaria IBAMA nº 37-N, de 3 de 
abril de 1992, ocorrem na área inventariada a aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão), a 
braúna (Schinopsis brasiliensis Engl.) e o pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam.). 

 
 Definição das Variáveis de Interesse 

 

Definiu-se como variáveis de interesse a circunferência a 1,30m do solo 
(Circunferência a altura do peito - CAP), a circunferência a 0,30m do solo (Circunferência 
na Base - CAB) e a altura (em metros). Obteve-se a medida da circunferência utilizando-se 
uma fita métrica e da altura a partir de uma estimativa tendo como referência o corpo 
humano. Em escritório, os dados foram devidamente processados em planilha eletrônica. 
Como critério de inclusão no inventário, adotou-se todos os indivíduos nativos do bioma 
Caatinga que apresentaram CAP ≥ 10,0 cm. As espécies inventariadas, assim como as 
espécies exóticas, foram identificadas em campo com auxílio de um mateiro experiente e 
posteriormente, a partir de consulta bibliográfica, classificou-as por nome científico e 
família. Ainda, calculou-se o número de indivíduos das espécies exóticas ocorrentes, 
conforme tabela apresentada a seguir. 

 
Listagem das espécies exóticas da região sujeitas à supressão, contendo nome vulgar, nome científico, 
família, número por espécie e total de indivíduos.  
 

Nome vulgar Nome científico Família 
Nº de 

indivíduos 

Algaroba Prosopis juliflora (Sw.) DC. Fabaceae 35 

Araticum Annona montana Macfad.  Annonaceae 1 

Azeitona Syzygium cuminii (L.) Skeels Myrtaceae 11 

Cabuatã de rego  Cupania racemosa (Vell.) Radlk.  Sapindaceae 1 

Cajazeira Spondias mombin L. Anacardiaceae 1 

Cajueiro Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 106 

Caroba Andira sp Fabaceae 1 

 
 
 
No primeiro plano da figura observa-se 
a área descampada onde será a 
variante da duplicação da BR-423 no 
Distrito das Neves. No segundo plano 
mostra-se a vegetação composta 
principalmente pela espécie tamboril 
(Enterolobium contortisiliquum (Vell.) 
Morong). Fonte: Emprobio. Data: 
15/04/2013. 
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*As espécies foram enquadradas como exóticas, baseando-se nas informações fornecidas pela população 
local e pelo mateiro auxiliar de campo, além das características dendrológicas analisadas, incomuns entre as 
espécies florestais da caatinga.  
 

 Relação Dendrométrica Utilizada 
 

Sabendo-se que o produto final da supressão consistirá em lenha, se fez 
necessária à transformação do volume expresso em metro cúbico (m³) para metro estéreo 
(st), para tanto se utilizou o fator de empilhamento igual a 3,32. Os autores Carvalho e 
Oliveira (1993) e a Associação Plantas do Nordeste (2013) utilizaram esse fator em 
estudos com a vegetação da Caatinga.  

 
 Definição da Intensidade de Amostragem 

 
Considerando a viabilidade de mensurar todos os indivíduos, optou-se por 

realizar um censo com intensidade amostral de 100%, assim como o corte. 
 
 Tamanho e Forma das Unidades Amostrais 
 
Devido à realização do censo, não se julgou necessária à definição do 

tamanho e forma das unidades amostrais. Para obter o tamanho aproximado da área 
inventariada adotaram-se as dimensões do empreendimento proposto, 80,2 Km de 
extensão e faixa de domínio de 35 m, resultando no montante de 2.807.000m² ou 280 ha. 
Adverte-se que essa área corresponde ao espaço ocupado por todas as variações 

Nome vulgar Nome científico Família 
Nº de 

indivíduos 

Cássia-siamea  Senna siamea (Lam.) H.S. Irwin & Barneby Caesalpiniaceae 1 

Cifre-de-bode Machaerium hirtum (Vell.) Stelfeld Fabaceae 1 

Coco  Cocos nucifera L.  Arecaceae 5 

Coração de nego  Terminalia catappa L.  Combretaceae 2 

Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae 2 

Ficus  Ficus benjamina L.  Moraceae 8 

Flamboyant  Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. Caesalpiniaceae 5 

Jaqueira Artocarpus integrifolia L. f.  Moraceae 2 

Jatobá  Hymenaea sp  Caesalpiniaceae 9 

Leucena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Fabaceae 6 

Mangueira Mangifera indica L. Anacardiaceae 12 

Oiti  Licania tomentosa (Benth.) Fritsch  Chrysobalanaceae 2 

Palmeira imperial  Roystonea oleracea (Jacq.) O.F. Cook  Arecaceae 33 

Pau-brasil  Caesalpinia echinata Lam.  caesalpiniaceae 2 

Pau-d’arco  Tabebuia sp  Bignoniaceaea 1 

Pinheiro Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br.  Araucariaceae 2 

Pinus Pinus sp.  Pinaceae 1 

Pitombeira Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk.  Sapindaceae 3 

Quaresmeira Tabebuia sp  Bignoniaceaea 1 

Sombreiro Clitoria fairchildiana R.A. Howard  Fabaceae 2 

Trapiá Crataeva tapia L.  Capparaceae 2 

Indeterminada 1* - - 1 

Indeterminada 2* - - 2 

Indeterminada 3* - - 1 

Total 
  

262 
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especificados no item 3 (aglomerados de espécies nativas ou exóticas, indivíduos isolados, 
áreas descampadas e de cultivo), não se trata de 280 ha de vegetação nativa contínua.  
 

 Análise Estrutural da Floresta 
 
A vegetação apresenta porte arbustivo-arbóreo e distribuição variável na área 

de aproximadamente 280 ha, conforme descrito no item 3. As espécies nativas mais 
ocorrentes são, em ordem decrescente, a jurema-preta (Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.), o 
juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.), o espinheiro (Mimosa sp.) e o sabiá (Mimosa 
caesalpiniifolia Benth.). 

 
 Fórmulas, Memória de Cálculo e Análise Estatística 

 

𝐷 =
𝐶

𝜋
                 𝑔 =

𝜋 ×𝐷𝐴𝑃2

40000
               𝑉 = 𝑔 × 𝐻 × 𝐹𝐹         𝐹𝐹 = 0,9* 

 

 
Onde, 
 

D = diâmetro em cm (podendo ser na altura do peito - DAP ou na base - 
DAB);  

C = circunferência em cm; 
π = 3,1415...; 

g  = área transversal em m²; 
V = volume em m³; 
H = altura em metros; 
F = fator de forma. 
 
*Fator de Forma usado pelos autores Silva (2005), Zakia, Pareyn, Riegelhaupt (1992) e 
sugerido pelo Comitê Técnico Científico da Rede de Manejo Florestal da Caatinga, 2005.  
 

 Listagem das Espécies Florestais Nativas (Nome Regional e Científico)  
 

A tabela a seguir exibe a listagem contendo nome vulgar, nome científico, 
família e número de indivíduos das espécies florestais nativas do bioma Caatinga, 
ocorrentes na área proposta para implantação do empreendimento Duplicação BR-423, 
entre os municípios de São Caetano a Garanhuns, no estado Pernambuco. 
 

Nome vulgar Nome científico Família 
Nº de 

Indivíduos 

Aroeira Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae 13 

Braúna Schinopsis brasiliensis Engl. Anacardiaceae 15 

Canafistula Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby Caesalpiniaceae 17 

Catingueira Caesalpinia pyramidalis Tul. Caesalpiniaceae 4 

Espinheiro Mimosa sp. Fabaceae 155 

Feijão-bravo Capparis cynophallophora L. Capparaceae 3 

Imburana de cambão Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett Burseraceae 3 

Juazeiro Ziziphus joazeiro Mart. Rhamnaceae 203 

Jurema-preta Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. Fabaceae 304 

Maniçoba Manihot glaziovii Mull. Arg. Euphorbiaceae 1 

Marmeleiro Croton sonderianus Müll. Arg. Euphorbiaceae 8 

Mulungu Erythrina indica Lam. Fabaceae 5 

Pau-ferro Caesalpinia ferrea Mart. Caesalpiniaceae 1 
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Nome vulgar Nome científico Família 
Nº de 

Indivíduos 

Pinhão-bravo Jatropha mollissima Mull. Arg. Euphorbiaceae 26 

Sabiá Mimosa caesalpiniifolia Benth. Fabaceae 99 

Sucupira Bowdichia virgilioides Kunth Fabaceae 1 

Tamboril Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Fabaceae 39 

Umbu-cajá Spondias sp. Anacardiaceae 14 

Umbuzeiro Spondias tuberosa Arruda Anacardiaceae 17 

Total - - 928 
 

 Número de Árvores por Espécies e por Classe de Diâmetro 
 

A tabela a seguir exibe o número de árvores por espécie e por classe de 
diâmetro (DAP em cm), na área total de aproximadamente 280 ha. 

 

Espécies Classe de DAP (cm) 
Número de indivíduos/ 

(área total) 

Aroeira 

3 - 8,9 9 

9 - 14,9 4 

15 - 20,9 0 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 

Total 13 

Baraúna 

3 - 8,9 8 

9 - 14,9 3 

15 - 20,9 2 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 1 

≥ 33 1 

Total 15 

Canafístula 

3 - 8,9 17 

9 - 14,9 0 

15 - 20,9 0 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 

Total 17 

Catingueira 

3 - 8,9 4 

9 - 14,9 0 

15 - 20,9 0 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 

Total 4 

Espinheiro 

3 - 8,9 154 

9 - 14,9 1 

15 - 20,9 0 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 

Total 155 

Feijão-bravo 

3 - 8,9 3 

9 - 14,9 0 

15 - 20,9 0 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 
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Espécies Classe de DAP (cm) 
Número de indivíduos/ 

(área total) 

Total 3 

Imburana de 
cambão 

3 - 8,9 1 

9 - 14,9 2 

15 - 20,9 0 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 

Total 3 

Juazeiro 

3 - 8,9 163 

9 - 14,9 24 

15 - 20,9 14 

21 - 26,9 2 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 

Total 203 

Jurema preta 

3 - 8,9 293 

9 - 14,9 3 

15 - 20,9 3 

21 - 26,9 2 

27 - 32,9 2 

≥ 33 1 

Total 304 

Maniçoba 

3 - 8,9 1 

9 - 14,9 0 

15 - 20,9 0 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 

Total 1 

Marmeleiro 

3 - 8,9 8 

9 - 14,9 0 

15 - 20,9 0 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 

Total 8 

Mulungu 

3 - 8,9 0 

9 - 14,9 0 

15 - 20,9 2 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 0 

≥ 33 3 

Total 5 

Pau-ferro 

3 - 8,9 0 

9 - 14,9 0 

15 - 20,9 0 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 0 

≥ 33 1 

Total 1 

Pinhão 

3 - 8,9 26 

9 - 14,9 0 

15 - 20,9 0 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 



 
115 

 

Espécies Classe de DAP (cm) 
Número de indivíduos/ 

(área total) 

Total 26 

Sabiá 

3 - 8,9 99 

9 - 14,9 0 

15 - 20,9 0 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 

Total 99 

Tamboril 

3 - 8,9 0 

9 - 14,9 11 

15 - 20,9 14 

21 - 26,9 4 

27 - 32,9 5 

≥ 33 5 

Total 39 

Umbu-cajá 

3 - 8,9 2 

9 - 14,9 3 

15 - 20,9 5 

21 - 26,9 4 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 

Total 14 

Umbuzeiro 

3 - 8,9 4 

9 - 14,9 6 

15 - 20,9 2 

21 - 26,9 0 

27 - 32,9 2 

≥ 33 3 

Total 17 

Sucupira 

3 - 8,9 0 

9 - 14,9 0 

15 - 20,9 0 

21 - 26,9 1 

27 - 32,9 0 

≥ 33 0 

Total 1 

 Área Basal e Volume por Espécies e por Classe de Diâmetro 
 
A tabela a seguir exibe a área basal em metros quadrados a 0,30m e 1,30m 

do solo e volume em metros cúbicos e metros estéreos por espécies e por classe de 
diâmetro (DAP em cm), na área total de aproximadamente 280 ha. 
 

Espécies 
Classe  

DAP (cm) 
G0,3  

(m
2
/área total) 

G1,3 

 (m
2
/área total) 

Volume  
(m

3
/área total) 

Volume  
(st/área total) 

Aroeira 

3 - 8,9 0,036072 0,027892 0,150616 0,5000461 

9 - 14,9 0,047086 0,036423 0,165975 0,5510374 

15 - 20,9 0 0 0 0 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 

Total 0,083158 0,064315 0,316591 1,0510835 

Baraúna 
3 - 8,9 0,056502 0,03503 0,173943 0,5774902 

9 - 14,9 0,037083 0,044372 0,272212 0,9037447 



 
116 

 

Espécies 
Classe  

DAP (cm) 
G0,3  

(m
2
/área total) 

G1,3 

 (m
2
/área total) 

Volume  
(m

3
/área total) 

Volume  
(st/área total) 

15 - 20,9 0,0828 0,051725 0,349963 1,1618759 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0,108934 0,082792 0,745132 2,473837 

≥ 33 0,238167 0,214032 2,504169 8,3138422 

Total 0,523486 0,427951 4,045419 13,43079 

Canafístula 

3 - 8,9 0,041134 0,034346 0,111863 0,3713847 

9 - 14,9 0 0 0 0 

15 - 20,9 0 0 0 0 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 

Total 0,041134 0,034346 0,111863 0,3713847 

Catingueira 

3 - 8,9 0,005769 0,004297 0,010528 0,0349533 

9 - 14,9 0 0 0 0 

15 - 20,9 0 0 0 0 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 

Total 0,005769 0,004297 0,010528 0,0349533 

Espinheiro 

3 - 8,9 0,4185 0,305922 1,134442 3,7663478 

9 - 14,9 0,011491 0,007647 0,055061 0,1828033 

15 - 20,9 0 0 0 0 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 

Total 0,429991 0,313569 1,189503 3,9491511 

Feijão-
bravo 

3 - 8,9 0,009708 0,007226 0,025296 0,083983 

9 - 14,9 0 0 0 0 

15 - 20,9 0 0 0 0 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 

Total 0,009708 0,007226 0,025296 0,083983 

Imburana 
de cambão 

3 - 8,9 0,005379 0,023085 0,112851 0,374666 

9 - 14,9 0,335021 0,095748 0,462363 1,5350439 

15 - 20,9 0 0 0 0 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 

Total 0,3404 0,118833 0,575214 1,9097099 

Juazeiro 

3 - 8,9 0,839057 0,641729 3,750464 12,45154 

9 - 14,9 0,431119 0,389906 2,417273 8,025347 

15 - 20,9 0,505229 0,376919 2,390409 7,936156 

21 - 26,9 0,292909 0,455287 4,085712 13,56456 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 
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Espécies 
Classe  

DAP (cm) 
G0,3  

(m
2
/área total) 

G1,3 

 (m
2
/área total) 

Volume  
(m

3
/área total) 

Volume  
(st/área total) 

Total 2,068314 1,863841 12,643858 41,977603 

Jurema 
preta 

3 - 8,9 0,040131 0,023308 0,06859 0,2277195 

9 - 14,9 0,069049 0,075089 0,313737 1,041608 

15 - 20,9 0,081368 0,066296 0,315528 1,047552 

21 - 26,9 0,095692 0,086652 0,46792 1,5534954 

27 - 32,9 0,192235 0,126083 0,569921 1,8921381 

≥ 33 0,096289 0,087734 0,473764 1,5728981 

Total 0,574764 0,465162 2,20946 7,3354111 

Maniçoba 

3 - 8,9 0,00179 0,001146 0,003094 0,010272 

9 - 14,9 0 0 0 0 

15 - 20,9 0 0 0 0 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 

Total 0,00179 0,001146 0,003094 0,010272 

Marmeleiro 

3 - 8,9 0,011873 0,010027 0,035351 0,117367 

9 - 14,9 0 0 0 0 

15 - 20,9 0 0 0 0 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 

Total 0,011873 0,010027 0,035351 0,117367 

Mulungu 

3 - 8,9 0 0 0 0 

9 - 14,9 0 0 0 0 

15 - 20,9 0,123035 0,086787 0,468651 1,5559208 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 1,012934 0,819879 7,326898 24,325302 

Total 1,135969 0,906666 7,795549 25,8812228 
 

Pau-ferro 

3 - 8,9 0 0 0 0 

9 - 14,9 0 0 0 0 

15 - 20,9 0 0 0 0 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0,203718 0,155972 0,982723 3,2623071 

Total 0,203718 0,155972 0,982723 3,2623071 

Pinhão 

3 - 8,9 0,076633 0,052521 0,147239 0,4888348 

9 - 14,9 0 0 0 0 

15 - 20,9 0 0 0 0 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 

Total 0,076633 0,052521 0,147239 0,4888348 

Sabiá 

3 - 8,9 0,182511 0,09379 0,339076 1,1257337 

9 - 14,9 0 0 0 0 

15 - 20,9 0 0 0 0 
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21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 

Total 0,182511 0,09379 0,339076 1,1257337 

Espécies 
Classe  

DAP (cm) 
G0,3  

(m
2
/área total) 

G1,3 

 (m
2
/área total) 

Volume  
(m

3
/área total) 

Volume  
(st/área total) 

Tamboril 

3 - 8,9 0 0 0 0 

9 - 14,9 0,257290 0,127445 1,240976 4,120042 

15 - 20,9 0,485248 0,310145 2,820628 9,364486 

21 - 26,9 0,243229 0,166882 1,485300 4,931196 

27 - 32,9 0,798114 0,418028 3,892417 12,922826 

≥ 33 2,138374 2,016040 25,970515 86,222111 

Total 3,922254 3,038540 35,409837 117,560660 

Umbu-cajá 

3 - 8,9 0,172715 0,033375 0,210261 0,6980671 

9 - 14,9 0,09258 0,12122 0,763688 2,5354451 

15 - 20,9 0,314594 0,382171 2,407676 7,9934846 

21 - 26,9 0,402933 0,335284 2,112288 7,0127951 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 

Total 0,982822 0,87205 5,493913 18,2397919 

Umbuzeiro 

3 - 8,9 0,06667 0,095039 0,427677 1,419888 

9 - 14,9 0,299251 0,290012 1,446761 4,803248 

15 - 20,9 0,133889 0,148826 0,892955 2,668149 

21 - 26,9 0 0 0 0 

27 - 32,9 0,325456 0,13981 1,00663 3,34201 

≥ 33 0,535787 0,485598 2,709202 8,994552 

Total 1,361053 1,159285 6,483225 21,227847 

Sucupira 

3 - 8,9 0 0 0 0 

9 - 14,9 0 0 0 0 

15 - 20,9 0 0 0 0 

21 - 26,9 0,061625 0,047181 0,424633 1,4097827 

27 - 32,9 0 0 0 0 

≥ 33 0 0 0 0 

Total 0,061625 0,047181 0,424633 1,4097827 

 
 Volume a ser Explorado por Espécie e Produto  

 
A tabela a seguir apresenta o volume em metros cúbicos e em metros 

estéreos a ser explorado por espécie e produto, na área total de aproximadamente 280 ha. 
 

Espécies 
Volume 

(m³/área total) 

Volume 
(st/área 
total) 

Produto 

Aroeira 0,316591 1,0510835 Lenha 

Braúna 4,045419 13,43079 Lenha 

Canafístula 0,111863 0,3713847 Lenha 

Catingueira 0,010528 0,0349533 Lenha 

Espinheiro 1,189503 3,9491511 Lenha 

Feijão-bravo 0,025296 0,083983 Lenha 

Imburana de cambão 0,575214 1,9097099 Lenha 

Juazeiro 12,643858 41,977603 Lenha 
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Espécies 
Volume 

(m³/área total) 

Volume 
(st/área 
total) 

Produto 

Jurema preta 2,20946 7,3354111 Lenha 

Maniçoba 0,003094 0,010272 Lenha 

Marmeleiro 0,035351 0,117367 Lenha 

Mulungu 7,795549 25,8812228 Lenha 

Pau-ferro 0,982723 3,2623071 Lenha 

Pinhão-bravo 0,147239 0,4888348 Lenha 

Sabiá 0,339076 1,1257337 Lenha 

Sucupira 0,424633 1,4097827 Lenha 

Tamboril 35,409837 117,560660 Lenha 

Umbu-cajá 5,493913 18,2397919 Lenha 

Umbuzeiro 6,483225 21,227847 Lenha 

Total 78,242372 259,467889 - 

 
 Cronograma de Execução da Operação se Desmatamento  
 
O quadro a seguir apresenta o cronograma previsto para operação de 

desmatamento, especificando os meses em que ocorrerão as atividades sequenciais de 
limpeza, pré-corte, corte, empilhamento, carregamento, transporte e início da obra. 

 

Atividade 
Meses 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 

Limpeza  
  

 

Pré-corte 
  

 

Corte 
  

 

Empilhamento 
  

 

Carregamento 
  

 

Transporte 
  

 

Inicio da obra 
  

 

 
 Distribuição por Classes de Diâmetro (Todas as Espécies)  
 
A tabela a seguir demonstra a Classe de DAP (cm) e respectivo número de 

árvores, área basal total em metros quadrados a 0,30m e 1,30m do solo, volume total em 
metros cúbicos e em metros estéreos, na área total de aproximadamente 280 ha. 

 
Classe de 
DAP (cm) 

Nº de árvore 
G0,3 (m

2
/área 

total) 
G1,3 (m

2
/área 

total) 
Volume 

(m³/área total) 
Volume 

(st/área total) 

3 - 8,9 792 1,964444 1,388733 6,701291 22,248293 

9 - 14,9 57 1,57997 1,187862 7,138046 23,698319 

15 - 20,9 42 1,726163 1,422869 9,64581 31,727624 

21 - 26,9 13 1,096388 1,091286 8,575853 28,471829 

27 - 32,9 10 1,424739 0,766713 6,214100 20,630811 

≥ 33 14 4,225269 3,779255 39,967271 132,691012 

Total 928 12,016972 9,636718 78,24237 259,467889 
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 Resumo do Inventário Florestal 
 

A tabela a seguir apresenta um resumo do inventário florestal, com dados 
acerca das espécies nativas a ser suprimidas. 

 
Espécies e respectivo volume total em metros cúbicos e metros estéreos, 
número de indivíduos e percentual.   

Espécies 
Volume 

(m³/área total) 
Volume 

(st/área total) 
Nº de 

indivíduos 
% 

Aroeira 0,316591 1,051084 13 1,4 

Braúna 4,045419 13,43079 15 1,6 

Canafístula 0,111863 0,3713847 17 1,8 

Catingueira 0,010528 0,0349533 4 0,4 

Espinheiro 1,189503 3,9491511 155 16,7 

Feijão-bravo 0,025296 0,083983 3 0,3 

Imburana de cambão 0,575214 1,9097099 3 0,3 

Juazeiro 12,643858 41,977603 203 21,9 

Jurema preta 2,20946 7,3354111 304 32,8 

Maniçoba 0,003094 0,010272 1 0,1 

Marmeleiro 0,035351 0,117367 8 0,9 

Mulungu 7,795549 25,8812228 5 0,5 

Pau-ferro 0,982723 3,2623071 1 0,1 

Pinhão-bravo 0,147239 0,4888348 26 2,8 

Sabiá 0,339076 1,1257337 99 10,7 

Sucupira 0,424633 1,4097827 1 0,1 

Tamboril 35,409837 117,560660 39 4,2 

Umbu-cajá 5,493913 18,2397919 14 1,5 

Umbuzeiro 6,483225 21,227847 17 1,8 

Total 78,242372 259,467889 928 100,0 

 
Em suma, os resultados encontrados na enumeração completa foram de 928 

indivíduos, resultando no volume real de 78,242372m³ ou 259,467889st. 
 
 Estimativa do Material Lenhoso  
 

1 - Lenha: 259,467889 metros estéreos 
2 - Carvão: 0 mdc (metros de carvão)  
3 - Postes: 0m3 ou dúzia 
4 - Esticadores: 0m3 ou dúzia 
5 - Estacas: 0m3 ou dúzia 
6 - Mourões: 0m3 ou dúzia 
 

 Destinação do Material Lenhoso 
 

(   ) - Utilização na própria propriedade 
(   ) - Comercialização 
(X) - Doação 
(   ) - Outros (especificar) _____________________________________ 
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11.2.4.2 Fauna 
 

A caatinga cobre uma área aproximada de 800.000 km2 (IBGE, 1985), 
representando 70% da região nordeste e 11% do território brasileiro (BUCHER,1982), 
estando inserida nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais (ANDRADE LIMA, 1981). Segundo Ferri (1980) 
este bioma é uma das maiores e mais distintas regiões brasileiras, sendo considerada por 
Gil (2002) como uma das 37 “Grandes Regiões Naturais do Mundo”.  
 

Apresenta um clima do tipo semiárido quente, com altas temperaturas e 
precipitações escassas e irregulares, com 7 a 10 meses de forte estação seca (NIMER 
1977). A temperatura média anual é de 24° a 26°C e a precipitação varia entre 250 e 1000 
mm/ano (ANDRADE LIMA, 1981), porém metade da região recebe menos de 750 mm e 
algumas áreas centrais menos de 500 mm (SAMPAIO,1995; PRADO, 2003). 
 

Segundo Santos (2004) e Telino-Júnior et al. (2005), a caatinga continua 
sendo o bioma brasileiro com menos informações biológicas e menos conhecimento sobre 
os seus componentes e relações entre os mesmos. Os primeiros levantamentos 
sistemáticos da era moderna apontavam a caatinga como um ecossistema pobre em 
espécies e endemismos (Vanzolini et al. 1974, 1980; Mares et al. 1981, Andrade-Lima, 
1982). É provável que as condições extremamente adversas tenham levado esses 
pesquisadores a concluir que a diversidade nessa região era reduzida. Contudo, estudos 
recentes (Leal et al. 2003) revelaram uma grande diversidade de espécies animais e 
vegetais, confirmando a importância da conservação dessas áreas e refutando a ideia de 
pobreza e baixo endemismo da fauna e flora. 
 

 Metodologia utilizada para identificação da fauna nas Áreas de 
Influência Direta e Indireta 

 

Para a identificação da fauna local presente nas Áreas de Influência Direta e 
Indireta, foram realizadas 18 campanhas, duas por mês, entre os meses de setembro de 
2012 e abril de 2013. Foram feitas observações in loco e obtidas informações com 
moradores antigos da região, conforme figura a seguir. Através de entrevistas com a 
população local e da aplicação de questionários semiestruturados foi possível listar as 
espécies da fauna presentes na região de estudo. 

 

 
Entrevista realizada com morador local, município de 

Cachoeirinha/PE (novembro/2012). 
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Para registrar espécies não reportadas pelos moradores, além de registrar 
animais de difícil captura, foram realizadas buscas ativas da fauna local, de forma aleatória 
em diversos pontos do empreendimento, em horários e turnos diferentes. Devido à área de 
estudo apresentar cobertura vegetal bastante degradada, não foi necessária a aplicação de 
métodos de captura ou coleta de grupos zoológicos. 

 
 Avifauna  
 
A caatinga é considerada por vários autores como um importante centro de 

endemismo de aves sul-americanas (Muller, 1973; Cracraft, 1985; Haffer, 1985; Prado e 
Gibbs, 1993; Rizzini, 1997). Segundo Farias et al. (2002), o número total de espécies de 
aves registradas para o estado de Pernambuco é de 499. Embora a avifauna seja o mais 
bem conhecido grupo de animais no que diz respeito à sua taxonomia, distribuição 
geográfica e história natural, ainda há poucas informações quanto à distribuição, evolução 
e ecologia da avifauna da caatinga, em comparação com outras regiões naturais do Brasil, 
como a Mata Atlântica (Willis 1992), o Cerrado (Silva 1995a, 1995b, 1996), a Amazônia 
(Haffer 1978, 1985; Mendonça e Dos Anjos 2003; Telino-Junior et al. 2005) e o Pantanal 
(Brown 1986). 

 

 Avifauna observada na AID e na ADA 
 
A avifauna da área de influência da rodovia BR-423/PE foi levantada de forma 

qualitativa, com o objetivo de conhecer a riqueza de espécies na área de estudo 
(DEVELEY, 2006). A metodologia utilizada foi a observação direta ou pontos fixos 
(REYNOLDS et al. 1980) desses animais nas proximidades do empreendimento. Aves 
como Egretta thula (Garcinha-branca); Casmerodius albus (Garça-branca-grande); 
Pitangus sulphuratus (Bem-te-vi-verdadeiro); Columbina talpacoti (Rolinha); Passer 
domesticus (Pardal) e Columba livia (Pombo-comum) foram observadas nos limites da ADA 
da BR-423. 

 
Avifauna presente na área de influência direta da 

rodovia BR-423/PE. 

Espécie Nome Vulgar 

Coereba flaveola Sebito 

Gallus domesticus Galinha 

Cairinamos chata Pato 

Sporophila nigricollis Papa capim 

Coragyps atratus Urubu-preto 

Casmerodius Albus Garça-grande 

Egretta thula Garça-pequena 

Crotophaga ani Anu-preto 

Guira guira Anu-branco 

Fluvicola nengeta Lavadeira 

Pitangus Sulphuratus Bem-te-vi 

Troglodytes musculus Rouxinol 

Rupornis magnirostris Carcará 

Mimus sp Sabiá 

Amaurolimnas spp. Sanhaço 

Passer domesticus Pardal 



 
123 

 

Avifauna presente na área de influência direta da 
rodovia BR-423/PE. 

Espécie Nome Vulgar 

Columba livia Pombo 

Paroaria dominicana Galo de campina 

 
 

 
Registro do ninho de João-de-pau - Phacellodomus 

rufifrons (novembro/2012). 

 
Carcará - Rupornis magnirostris (novembro/2012). 
 

 

 
Garça-pequena - Egretta thula (novembro/2012). 

 

 
Anu Branco - Guira guira (novembro/2012). 

 

 
 
 

 
 Galinha d’água - Gallinula chloropus (novembro/2012). Urubu-de-cabeça-vermelha - Cathartes aura 

(novembro/2012). 
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Galo de campina - Paroaria dominicana 

(novembro/2012). 

 
 

 
Ninho de João-de-barro - Furnarius rufus 

(novembro/2012). 

 

 
Ninho de casaca-de-couro - Furnarius leucopus 

(novembro/2012). 

 
Ninho de João-de-barro - Furnarius rufus 

(novembro/2012). 

 

 Avifauna registrada na AII 
 
De acordo com a literatura científica analisada, foram encontrados 81 

registros de espécies de aves para a região do empreendimento. Entretanto, no bioma 
caatinga são conhecidas 510 espécies de aves distribuídas em 62 famílias. Destas, 469 
(91,96%) se reproduzem na região. As espécies restantes estão assim divididas: migrantes 
do norte (23, que corresponde a 4,51%); migrantes do sul (9, que corresponde a 1,76%); 
espécies extintas na natureza (1, que corresponde a 0,20%); e espécies com status 
desconhecido (8, correspondendo a 1,57%). As famílias mais numerosas entre as espécies 
residentes são: Tyrannidae (75 espécies), Trochilidae (28), Accipitridae (24), Thraupidae 
(23), Furnariidae (22) e Thamnophilidae (22). A seguir é apresentado o levantamento das 
espécies de aves reportadas para a AII do presente empreendimento. 

 
Espécies de aves registradas para a AII da BR-423 

Família Espécie Nome vulgar Fonte 

Accipitridae 

Buteo magnirostris Gavião-carijó Farias et al., 2002 

Caracara plancus Gavião-carcará Farias et al., 2002 

Elanus leucurus Gavião-peneira Farias et al., 2002 
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Espécies de aves registradas para a AII da BR-423 

Família Espécie Nome vulgar Fonte 

Gallinula chloropus Galinha-d’água-preta Farias et al., 2002 

Ardeidae 
Butorides striatus Socozinho Farias et al., 2002 

Egretta thula Garça-branca-pequena Farias et al., 2002 

Alcedinidae 
Ceryle torquata Martim-pescador-grande Farias et al., 2002 

Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno Farias et al., 2002 

Bucconidae Nystalus maculatus Dorminhoco Farias et al., 2002 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Bacurau Farias et al., 2002 

Cathartidae 
Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha Farias et al., 2002 

Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta Farias et al., 2002 

Charadriidae Vanellus chilensis Tetéu Farias et al., 2002 

Columbidae 

Columba picazuro Asa-branca Farias et al., 2002 

Columbina picui Rolinha-branca Farias et al., 2002 

Leptotila verreauxi Juriti 
Forbes, 1881 
Farias et al., 2002 

Scardafella squammata Rolinha-fogo-pagô Forbes, 1881 

Crotophaginae 
Crotophaga ani Anu-preto Farias et al., 2002 

Guira guira Anu-branco Farias et al., 2002 

Cotingidae Lodopleura pipra Anambezinho Teixeira et al., 1993 

Fluvicolinae 
Arundinicola leucocephala Viuvinha Farias et al., 2002 

Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu Pinto, 1944 

Fluvicolinae 

Fluvicola nengeta Lavandeira Farias et al., 2002 

Myiarchus tyrannulus Mané-besta Forbes, 1881 

Myiobius atricaudus Assanhadinho-de-cauda-preta Pinto, 1944 

Myiophobus fasciatus Felipe Pinto, 1944 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi Farias et al., 2002 

Todirostrum cinereum Reloginho Forbes, 1881 

Formicariidae 

Herpsilochmus atricapillus Chorozinho-de-chapéu-preto Forbes, 1881 

Herpsilochmus sellowi Chorozinho-da-caatinga 
Pacheco e Parrini, 
2002 

Myrmorchilus strigilatus Piu-piu Naumburg, 1939 

Thamnophilus caerulescens Espanta-raposa Roda, 2002 

Thamnophilus palliatus Choca-listrada Forbes, 1881 

Fringillidae Carduelis yarellii Pintassilva Farias et al., 2002 

Furnariinae 

Certhiaxis cinnamomea Casaca-de-couro Farias et al., 2002 

Cranioleuca semicinerea Arredio-de-cabeça-cinza Roda, 2002 

Furnarius figulus Casaca-de-couro-da-lama Forbes, 1881 

Phacellodomus rufifrons Ferreiro Farias et al., 2002 

Synallaxis frontalis Tio-antônio Farias et al., 2002 

Hirundinidae 

Atticora melanoleuca Andorinha-de-coleira Forbes, 1881 

Neochelidon tibialis Andorinha-calcinha-branca Farias et al., 2002 

Progne chalybea Andorinha-doméstica-grande Farias et al., 2002 

Tachycineta albiventer Andorinha-do-rio Farias et al., 2002 

Jacanidae Jacana jacana Jaçanã Farias et al., 2002 

Muscicapidae 

Coereba flaveola Sebito Farias et al., 2002 

Euphonia chlorotica Vem-vem 
Farias et al., 2002 
Pinto, 1944 

Hylophilus amaurocephalus Verdinho-coroado Raposo et al. 1998 

Icterus cayanensis Encontro-de-ouro Forbes, 1881 

Paroaria dominicana Galo-de-campina 
Farias et al., 2002 
Forbes, 1881 

Passerina brissonii Azulão Forbes, 1881 

Polioptila plumbea Rabo-mole 
Farias et al., 2002, 
Forbes, 1881 

Saltator similis Estevão Farias et al., 2002 

Schistochlamys ruficapillus Bico-de-veludo Forbes, 1881 

Sporophila nigricollis Papa-capim Farias et al., 2002 
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Espécies de aves registradas para a AII da BR-423 

Família Espécie Nome vulgar Fonte 

Forbes, 1881 

Tachyphonus rufus Encontro-de-prata Forbes, 1881 

Tangara cayana Frei-Vicente Forbes, 1881 

Tangara fastuosa Pintor-verdadeiro Roda, 2002 

Thlypopsis sordida Canário-de-folha Forbes, 1881 

Thraupis sayaca Sanhaçu-de-bananeira 
Farias et al., 2002, 
Forbes, 1881 

Volatinia jacarina Tiziu Farias et al., 2002 

Zonotrichia capensis Jesus-meu-deus 
Farias et al., 2002 
Forbes, 1881 

Neomorphinae Tapera naevia Peitica 
Farias et al., 2002 
Forbes, 1881 

Passeridae Passer domesticus Pardal Farias et al., 2002 

Phaenicophaeinae Piaya cayana Alma-de-gato Farias et al., 2002 

Picidae Picumnus fulvescens Pica-pau-anão-de-pernambuco 
Stager apud Pinto, 
1944 

Podicipedidae 
Podilymbus podiceps Mergulhão-caçador Farias et al., 2002 

Tachybaptus dominicus Mergulhão-pequeno Farias et al., 2002 

Psittacidae Aratinga cactorum Jandaia-gangarra Forbes, 1881 

Tinamidae Crypturellus noctivagus Zabelê Farias et al., 2002 

Tinamidae 
Crypturellus tataupa Nhambu-de-pé-roxo 

Forbes, 1881 
Farias et al., 2002 

Rhynchotus rufescens Perdiz Forbes, 1881 

Trochilidae 

Chrysolampis mosquitus Beija-flor-vermelho Forbes, 1881 

Phaethornis pretrei 
Beija-flor-rabo-branco-de-
sobre-amarelo 

Farias et al., 2002 

Troglodytidae Troglodytes musculus Rouxinol Farias et al., 2002 

Tyrannidae 

Camptostoma obsoletum Risadinha Farias et al., 2002 

Elaenia flavogaster Maria-já-é-dia 
Farias et al., 2002, 
Forbes, 1881 

Phaeomyias murina Bagageiro Farias et al., 2002 

Hemitriccus 
margaritaceiventer 

Sebinho-olho-de-ouro Forbes, 1881 

Hemitriccus mirandae Maria-do-nordeste Teixeira et al., 1993 

Serpophaga subcristata Alegrinho Forbes, 1881 

Tytonidae Tyto alba Coruja-rasga-mortalha Farias et al., 2002 

 
 Herpetofauna 
 
A herpetofauna inclui anuros, cecílias (Gymnophiona), quelônios (Testudines), 

largartos, serpentes, anfisbênias (Squamata) e jacarés. Esses grupos são associados a 
nichos ecológicos específicos (Rodrigues, 2004), sendo altamente susceptíveis e sensíveis 
a alterações ambientais (Duellman e Trueb, 1994; Vitt e Caldwell, 2001). O conhecimento 
sobre a herpetofauna da caatinga compreende atualmente 175 espécies (53 espécies de 
anuros, 3 Gymnophiona, 7 Testudines, 47 lagartos, 10 Anfisbenas, 52 serpentes e 3 
jacarés). Aproximadamente 12% dessas espécies são endêmicas (Vitt 1983; Rodrigues et 
al. 2004). 

 
Os primeiros esforços contínuos para monitorar a herpetofauna da caatinga 

foram iniciados em 1970 e 1980, cujo foco foi os estados de Pernambuco e Paraíba. 
Segundo Moura et al. (2012), atualmente se tem registro de 189 espécies compondo a 
herpetofauna ocorrente no estado de Pernambuco, dos quais 71 (37,53%) pertencem ao 
clado Amphibia (Anura, 70 espécies distribuídas em 11 famílias e Gymnophiona, 1 espécie) 
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e 118 (62,43%) ao clado “Reptilia” (Chelonia, 9 espécies distribuídas em 5 famílias; 
Lacertilia, 38 espécies distribuídas em 12 famílias; Amphisbaenia, 6 espécies distribuídas 
em 1 família; Ophidia, 63 espécies distribuídas em 6 famílias e Crocodylia, 2 espécies 
distribuídas em 1 família). 

 

 Herpetofauna observada na AID e na ADA 
 
A diversidade de anfíbios e répteis na área da área de influência direta e área 

diretamente afetada pelo empreendimento é relativamente baixa. As observações desse 
grupo zoológico ocorreram nas proximidades de alagados, açudes, córregos e rios. A baixa 
diversidade talvez ocorra devido aos impactos antrópicos ocorridos na área. Anfíbios 
anuros são sensíveis às perturbações nos ambientes terrestre e aquático pelo seu ciclo de 
vida ser bifásico, sua adaptação fisiológica altamente especializada, pele semipermeável a 
gases e líquidos, podendo absorver contaminantes inclusive no estágio de ovos e girinos, 
migração ao ponto de reprodução, micro-habitat especifico, malformação devido a poluição, 
sensibilidade nas mudanças de temperatura e precipitação. 

 
As ilustrações a seguir demonstram alguns exemplares de fauna observados 

através do levantamento de campo para realização desse EIA. 
 

  
 

  
Representantes da herpetofauna observados através de buscas ativas na ADA e AID (dezembro/2012). 
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Representantes da herpetofauna observados através de buscas ativas na ADA e AID (dezembro/2012). 

 
A tabela a seguir apresenta uma lista de componentes da fauna local 

presentes na ADA e AID da BR-423. 
 
Componentes da herpetofauna observados na ADA e AID da BR-423 

Nome Vulgar Nome Científico Método 

Salamanta Epicrates cenchiria Entrevista 

Falsa coral Oxyrhopus sp. Avistamento 

Coral verdadeira Micrurus ibiboboca Entrevista 

Jiboia Boa constrictor Entrevista 

Cascavel Crotalus durissus Entrevista 

Jararaca Bothrops jararaca Entrevista 

Cobra cipó Chironius quadricarinatus Avistamento 

Calanguinho Cnemidolnorus ocellifer Avistamento 

Teju Tupirambis tequixim Entrevista 

Lagartixa Tropidurus hispidus Avistamento 

Lagartixa-de-pedra Tropidurus semitaeniatus Avistamento 

Lagartixa-de-parede Hemidactylus mabouia Avistamento 

Cobra-de-duas-cabeças Amphisbaena vermicularis Entrevista 

Sapo Leptodactylus fuscus Avistamento 

Perereca cinza Leptodactylus latrans Avistamento 

Cururu Bufo paracnemis Avistamento 

Sapo-cururu Rhinella jimi Avistamento 

 
 Mastofauna 
 
Paglia et al. (2012), indicam a ocorrência no Brasil de 701 espécies de 

mamíferos, distribuídos em 243 gêneros, 50 famílias e 12 ordens. Seguindo o padrão 
global, as ordens mais especiosas são Rodentia e Chiroptera, com respectivamente 34,7% 
e 24,8% das espécies de mamíferos brasileiras. Essas espécies estão distribuídas em 
diversos biomas brasileiros, como por exemplo, a caatinga, onde são conhecidas 
atualmente 143 espécies de mamíferos de oito ordens, das quais cerca de 7% são 
endêmicas (Oliveira et al., 2003). Dessas 143 espécies de mamíferos presentes na 
caatinga, aproximadamente 65% são morcegos, sendo que desse percentual, apenas a 
espécie Xeronycteris vieirai é considerada endêmica da Caatinga (Gregorin et al. 2008). Ao 
longo das últimas quatro décadas, um progresso notável foi feito em expandir o 
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conhecimento sobre mamíferos da caatinga (Albuquerque et al., 2012). Os esforços de 
pesquisa da década de 1980 forneceram dados que contribuíram para informações acerca 
da riqueza de espécies, ecologia, comportamento, fisiologia, e distribuição de sua 
mastofauna (Mares et al 1981, Mares et al. 1985, Streilein 1982). 

 

 Mastofauna terrestre observada na AID e na ADA 
 
Através de observações in loco e da aplicação de questionários foi possível 

registar a presença de 12 espécies de mamíferos terrestres na área de influência direta e 
diretamente afetada pela BR-423. Nenhuma das espécies registradas e identificadas em 
nível de espécie encontra-se ameaçada de extinção, de acordo com a União Internacional 
para Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, sigla em inglês). 

 
Espécies de mamíferos registradas na ADA e AID da BR-423  

Ordem Espécie Nome vulgar Método 
Status de 

Conservação 
(IUCN) 

Didelphimorphia Didelphis albiventris Timbu Avistamento LC 

Cingulata 
Dasypus novemcinctus Tatu-galinha Entrevista LC 

Euphractus sexcinctus Tatu-peba Entrevista LC 

Primates Callithrix jacchus Sagui Avistamento LC 

Lagomorpha Sylvilagus brasiliensis Tapeti Entrevista LC 

Carnivora 

Cerdocyon thous Cachorro do mato Avistamento LC 

Leopardus sp Gato-do-mato Entrevista - 

Conepatus semistriatus Jaritataca Avistamento LC 

Procyon cancrivorus Mão Pelada Entrevista LC 

Rodentia 

Galea spixii Preá Entrevista LC 

Holochilus brasiliensis Rato d´água Avistamento LC 

Kerodon rupestres Mocó Avistamento LC 

LC: Least Concern ou pouco preocupante: não incluso na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas. 

 
As figuras a seguir exibem alguns dos exemplares da mastofauna avistados 

nas visitas técnicas para elaboração desse Estudo de Impacto Ambiental. 
 

 
Mocó - Kerodon rupestris (janeiro/2013). 
 

 
Sagui - Callithrix jacchus (janeiro/2013). 
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Pegada de guaxinim - Procyon cancrivorus 
(janeiro/2013). 

 
Timbu - Didelphis albiventris atropelado 
(janeiro/2013). 

 

 
Pegada de gato doméstico nas adjacências de um bueiro 
de passagem de fauna (janeiro/2013). 

 

 
Bueiro utilizado para a passagem da fauna 
(janeiro/2013). 

 

 Mastofauna alada observada na AID e na ADA 
 

Segundo Oliveira et al. (2003), as espécies de morcegos mais amplamente 
representadas no bioma caatinga são: o morcego-beija-flor - Glossophaga soricina (15 
municípios), os morcegos frugívoros - Artibeus lituratus (10), Artibeus planirostris (10) e 
Carollia perspicillata (9), os morcegos insetívoros Molossus molossus (8) e Platyrrhinus 
lineatus (7) e o morcego vapiro Desmodus rotundus (7).  

 
A Área de Influência Direta e Área Diretamente Afetada da BR-423 não 

apresentam cobertura vegetal significativa que ofereça recursos - fonte de alimento e 
abrigo para uma fauna de morcegos diversificada. Por esse motivo a equipe responsável 
pelo levantamento da quiropterofauna na área do empreendimento realizou somente 
buscas ativas diurnas ao longo do traçado da BR-423 na tentativa de identificar abrigos 
utilizados por este grupo zoológico. Foram observados todos os tipos de bueiros e pontes 
existentes na faixa de domínio do empreendimento e também foram realizadas entrevistas 
com moradores locais com o intuito de localizar casas utilizadas como abrigo de 
quirópteros. As figuras a seguir ilustram as informações acima elucidadas. 
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Obras de arte observada na ADA do empreendimento (janeiro/2013). 

 

  
Bueiro e oco de árvore localizados na ADA e AID do empreendimento, respectivamente (janeiro/2013). 

 
A presença de morcegos foi observada em apenas um abrigo. Trata-se da 

espécie de morcego Rhynchonycteris naso, pertencente a família Emballonuridae. É uma 
espécie de hábito alimentar insetívoro de ampla distribuição geográfica, podendo ser 
encontrada na América Central e na América do Sul. As figuras a seguir apresentam a 
espécie de morcego encontrada nos levantamento de campo. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Morcego Rhynchonycteris naso (janeiro/2013). 
Destaque em vermelho para uma pequena 
colônia. 

Morcego Rhynchonycteris naso (janeiro/2013).  
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 Mastofauna registrada na AII 
 

Oliveira et al. (2003) e Sousa et al. (2004) identificaram no bioma da caatinga, 
na Área de Influência Indireta do empreendimento, as seguintes espécies: 

 
Lista das espécies de mamíferos terrestre reportadas para a área do empreendimento 

Ordem Família Espécie Nome vulgar Fonte 

Rodentia 

Caviidae 

Akodon cursor Rato catita 1 

Galea spixii Preá 2 

Kerodon rupestris Mocó 2 

Rhipidomys mastacalis Rato xuau 1 

Echimyidae 
Phyllomys lamarum Rato-da-árvore 2 

Thrichomys apereoides Rabudo 2 

Muridae 

Akodon cursor Ratazana 2 

Holochilus sciureus - 2 

Nectomys rattus - 2 

Oligoryzomys nigripes - 2 

Oryzomys aff. subflavus - 2 

Oxymycterus angularis - 2 

Rhipidomys macrurus - 2 

Rhipidomys mastacalis - 2 

Wiedomys pyrrhorhinos - 2 

Sigmodontinae Rhipidomys mastacalis - 1 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous Cachorro do mato 2 

Carnivora 

 

Procyonidae Procyon cancrivorus Guaxinim 1,2 

Mustelidae 
Conepatus semistriatus Jaritataca 2 

Eira barbara Papa mel 2 

Didelphimorphia Didelphidae 

Didelphis albiventris Gambá 2 

Micoureus demerarae Cuíca 2 

Monodelphis domestica Cuíca-do-rabo-curto 2 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Tapiti 2 

Primates Callithrichidae Callithrix penicillata Sagui 2 

Fonte: 1 - Sousa et al. (2004). 2 - Oliveira et al. (2003). 
 

 Espécies Invasoras 
 

Para a elaboração da lista das espécies invasoras reportadas na Área de 
Influência do Empreendimento, foram consultados dados fornecidos pelo Instituto Horus de 
desenvolvimento e conservação ambiental. 

 

Morcego Rhynchonycteris naso (janeiro/2013).  
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No tocante à avifauna invasora observada na ADA e na AID da BR-423, foi 
avistada a presença da espécie Passer domesticus - pardal doméstico, pertencente a 
família Passeridae, proveniente da Eurásia e introduzida no Brasil no início do século XX. 
Segundo especialistas, o pardal compete com outras espécies que apresentam o modo de 
nidificar similar ao seu, e apresentam uma taxa de fecundidade maior que as espécies 
nativas, chegando a nidificar várias vezes por ano, daí o crescimento desenfreado da 
população de pardais no Brasil, onde se adaptou perfeitamente. A sua distribuição 
geográfica compreendia, originalmente, a maior parte da Europa e da Ásia, tendo sido 
introduzido acidental ou propositadamente na maioria da América, África subsaariana, 
Austrália e Nova Zelândia. É atualmente a espécie de ave com maior distribuição 
geográfica no mundo. 

 
Outra espécie invasora 

observada na área foi o pombo-comum -
Columba livia, que também é uma 
espécie de ampla distribuição. Seus 
habitats incluem vários ambientes 
abertos e semiabertos. Brechas entre 
rochas costumam ser usadas para se 
empoleirar e reproduzirem, quando na 
natureza.  
 

 
Pombo-comum - Columba livia (janeiro/2013). 

 
Entre os mamíferos invasores, foram observados o cavalo lavradeiro - Equus 

caballus, o gato doméstico - Felis catus, o cão doméstico - Canis familiaris e a cabra - 
Capra hircus. Essas espécies de animais, apesar de serem invasoras, ocorrem em grade 
parte do território brasileiro, sendo sua presença comum tanto na área rural como na área 
urbana. 

 

 
Equus caballus (janeiro/2013). 

 
Cannis familaris (janeiro/2013). 

 

 Fauna atropelada na BR-423 
 

O traçado existente da BR-423 não possui nenhum dispositivo de controle de 
velocidade e por apresentar grande extensão em linha reta, favorece que os veículos 
transitem em altas velocidades, ocasionando acidentes com pessoas e animais. Durante as 
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visitas técnicas, foram registrados 09 pontos de atropelamento, cujos grupos zoológicos 
identificados pertencem às classes Mammalia e Anfibia. Para cada ponto de atropelamento 
observado, foi marcada sua coordenada com auxilio de GPS Garmin, além de registros 
fotográficos, identificação da espécie atropelada e observação da estaca da rodovia. 

 

A tabela e ilustrações a seguir exibem os registros de campo quanto ao 
atropelamento de representantes da fauna na rodovia RB-423/PE. 

 

Registros da fauna atropelada na BR-423. 

Animal Estaca Coordenadas 

Sapo 512 0809793 / 9069577 

Sapo 726 0807690 / 9065849 

Cabra 1993 0795937 / 9043800 

Cabra 211 - / - 

Timbu 350 0787889 / 9040631 

Raposa 402 0786873 / 9040395 

Cabra 1092 0782703 / 9028351 

Cachorro 1094 078099 / 9024666 

Raposa 1202 0781792 / 9026369 

 

    
Anfíbios atropelados na faixa de domínio do empreendimento (fevereiro/2013). 

 

    
Caprinos atropelados na faixa de domínio do empreendimento (fevereiro/2013). 
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Timbu - Didelphis albiventris atropelado na faixa de domínio do empreendimento (fevereiro/2013). 

 

    
Guaraxaim ou cachorro do mato - Cerdocyon thous atropelado na faixa de domínio do empreendimento 

(fevereiro/2013). 
 

A quantidade de fauna impactada através de atropelamentos ocorridos na 
BR-423, no trecho: São Caetano/Garanhuns é considerada normal em traçados existentes 
a varias décadas como neste caso. Moradores locais relatam que são frequentes acidentes 
envolvendo veículos e animais, muitas vezes ocasionando na morte do condutor do 
veículo. Para reduzir significantemente este tipo de acidente recomenda-se a instalação de 
controladores de velocidade como sensores e lombadas eletrônicas, além de placas com 
mensagens educativas da importância da preservação da fauna silvestre ainda existente no 
Agreste Meridional. 
 
11.2.5 Ecossistemas Aquáticos 
 

 Ictiofauna  
 
A fauna de peixes é encontrada em todos ambientes aquáticos através de 

uma ampla gama de habitats. É o grupo que possui a maior riqueza entre os vertebrados. 
Há 2.587 espécies de peixes que são endêmicas de ambientes de água doce no Brasil. 
Segundo Rosa et al. (2003), a ictiofauna da caatinga ainda não foi bem documentada, no 
entanto, os autores destacam que vários estudos têm sido realizados, sendo que as 
informações ainda são limitadas a monografias, dissertações e diagnósticos ambientais 
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para a construção de barragens. Além disso, vários destes estudos são bastante 
específicos, o que não permite uma visão geral da diversidade da fauna de peixes neste 
ambiente. 

 

 Ictiofauna observada na ADA e na AID 
 
Os registros da ictiofauna presente na AID e na ADA foram feitos através de 

entrevistas com moradores antigos da região. Foi relatado que há muito tempo não é 
possível realizar atividades de pesca nas águas do rio Una devido à poluição de suas 
águas. Tanto o rio Una quantos os córregos presentes na ADA e AID foram analisados, 
onde pôde-se constatar os impactos antrópicos que acarretaram sua poluição. Nesse 
sentido, em diversos pontos visitados pela equipe técnica de execução desse estudo não 
foi possível encontrar representantes da ictiofauna.  

 
As figuras a seguir ilustram a situação atual do rio Una na área diretamente 

afetada pelo empreendimento. 
 

  
Situação do Rio Una nas proximidades da cidade de Cachoeirinha (dezembro/2012). 

 
A tabela a seguir lista algumas espécies de peixes citadas pelos moradores 

da região. Vale destacar que os mesmos apontaram que devido a poluição deste 
manancial, as espécies estão desaparecendo. 
 

Composição da ictiofauna local - rio Una 

Nome Vulgar Nome Científico Método 

Tilápia Oreochyomis sp Entrevista 

Carapeba Diapterus sp Entrevista 

Tainha Mugil sp Entrevista 

Muçum Synbrachus sp Entrevista 

 

 Ictiofauna registrada na AII 
 
Rosa et al. (2002) apresenta uma lista total de 239 espécies para o bioma 

caatinga reconhecendo menor diversidade em comparação a outros ecossistemas 
brasileiros. Esta lista inclui nove espécies que foram introduzidas, sendo que 135 espécies 
são apresentadas como possivelmente endêmicas (58,7%). A tabela a seguir apresenta 
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uma relação das espécies de peixes de água doce reportadas por essa autora para o 
bioma da caatinga. 
 

Família Espécie Status 

Acestrorhynchidae 

Acestrorhynchus britskii 3 E 

Acestrorhynchus falcatus 1 F 

Acestrorhynchus lacustris 3 F 

Cichlidae Aequidens tetramerus 1 F 

Ageneiosidae 
Ageneiosus brevifilis 1 F 

Ageneiosus ucayalensis 1 F 

Engraulidae Anchoviella vaillanti 3 E 

Loricariidae Ancistrus damasceni 1 E 

Parodontidae 

Apareiodon davisi 2 E 

Apareiodon hasemani 3 E 

Apareiodon itapicuruensis 4 E 

Apareiodon piracicabae 3 F 

Cichlidae 
Apistogramma agassizi 1 F 

Apistogramma piauiensis 1 E 

Apteronotidae Apteronotus brasiliensis 3 F 

Callichthyidae Aspidoras carvalhoi 2 E 

Callichthyidae 

Aspidoras depinnai 2 E 

Aspidoras maculosus 4 E 

Aspidoras menezesi 2 E 

Aspidoras raimundi 1 E 

Aspidoras rochai 2 E 

Aspidoras spilotus 2 E 

Callichthyidae Aspredo aspredo 1 F 

Aspredinidae Astronotus ocellatus 2, 3 I 

Cichlidae Astyanax bimaculatus 1, 2, 3, 4 F 

Characidae Astyanax fasciatus 2, 3, 4 F 

Auchenipteridae 
Auchenipterus menezesi 1 E 

Awaous tajasica 2 F 

Gobiidae Bergiaria westermanni 3 E 

Pimelodidae Brachychalcinus parnaibae 1 E 

Characidae Brachyplatystoma filamentosum 1 F 

Pimelodidae Brachyplatystoma vaillantii 1 F 

Characidae 

Brycon nattereri 3 F 

Brycon orthotaenia 3 E 

Bryconamericus victoriae 1 E 

Bryconops affinis 3 F 

Bryconops melanurus 1 F 

Caenotropus labyrinthicu 1 F 

Chilodontidae Callichthys callichthys 1, 2, 3, 4 F 

Callichthyidae Cephalosilurus fowleri 3 E 

Pseudopimelodidae Characidium bimaculatum 2 E 

Crenuchidae Characidium aff. zebra 3 F 

Cichlidae 

Cichla monoculus 2, 3 I 

Cichla ocellaris 2 I 

Cichlasoma orientale 1 (?), 2 E 

Cichlasoma sanctifranciscense 1 (?), 3 E 

Characidae 
Colossoma macropomum 2 I 

Compsura heterura 2, 3, 4 E 

Pimelodidae 

Conorhynchus conirostris 3 E 

Conorhynchus glaber 4 E 

Copionodon orthiocarinatus 4 E 
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Família Espécie Status 

Trichomycteridae 4 E 

Trichomycteridae Copionodon pecten 4 E 

Callichthyidae 

Corydoras garbei 3 E 

Corydoras julii 1 E 

Corydoras multimaculatus 3 E 

Corydoras polystictus 3 F 

Corydoras treitlii 1 E 

Cichlidae 
Crenicichla menezesi 1, 2, 4 F 

Ctenobrycon hauxwellianus 1 F 

Curimatidae 
Curimata macrops 1 E 

Curimatella lepidura 2, 3 E 

Rivulidae 

Cynolebias albipunctatus 3 E 

Cynolebias altus 3 E 

Cynolebias attenuatus 3 E 

Cynolebias gibbus 3 E 

Cynolebias gilbertoi 3 E 

Cynolebias itapicuruensis 4 E 

Cynolebias leptocephalus 3 E 

Cynolebias microphthalmus 2 E 

Cynolebias perforatus 3 E 

Rivulidae 
Cynolebias porosus 3 E 

Cynolebias vazabarrisensis 4 E 

Pimelodidae Duopalatinus emarginatus 3 E 

Sternopygidae 
Eigenmannia microstomus 3 E 

Eigenmannia virescens 1, 2, 3 F 

Doradidae Franciscodoras marmoratus 3 E 

Characidae Galeocharax gulo 3 F 

Cichlidae 
Geophagus brasiliensis 1, 2, 3, 4 F 

Geophagus surinamensis 1 F 

Trichomycteridae Glaphyropoma rodriguesi 4 E 

Loricariidae Glyptoperichthys parnaibae 1 E 

Characidae Gymnocorymbus thayeri 1 F 

Gymnotidae Gymnotus carapo 1, 2, 3 F 

Doradidae 
Hassar afinnis 1 F 

Hassar orestis 1 F 

Characidae 

Hasemania nana 3 E 

Hemigrammus brevis 2, 3 E 

Hemigrammus marginatus 2, 3, 4 F 

Hemiodontidae 
Hemiodus argenteus 1 F 

Hemiodus parnaguae 1, 2 E 

Pimelodidae Hemisorubim platyrhynchus 1 F 

Erythrinidae 

Hoplerythrinus unitaeniatus 1, 2, 3, 4 F 

Hoplias brasiliensis 4 E 

Hoplias malabaricus 1, 2, 3 F 

Characidae 

Hyphessobrycon micropterus 3 E 

Hyphessobrycon negodagua 4 E 

Hyphessobrycon piabinhas 2 E 

Loricariidae 

Hypostomus alatus 3 F 

Hypostomus auroguttatus 1, 3 F 

Hypostomus carvalhoi 2 E 

Hypostomus commersoni 3 F 

Hypostomus francisci 3 E 

Hypostomus garmani 3 F 

Hypostomus gomesi 2 E 

Hypostomus jaguribensis 2 E 
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Família Espécie Status 

Hypostomus nudiventris 2 E 

Hypostomus papariae 2 E 

Hypostomus plecostomus 1 F 

Hypostomus pusarum 2 E 

Hypostomus wuchereri 3 F 

Lasiancistrus genisetiger 2 E 

Lasiancistrus papariae 2 E 

Doradidae Kalyptodoras bahiensis 4 E 

Anostomidae Leporellus vittatus, 3 F 

Anostomidae 

Leporinus friderici 1 F 

Leporinus bahiensis 3 E 

Leporinus melanopleura 2, 3 E 

Leporinus obtusidens 2 (I), 3 F 

Leporinus piau 1, 2, 3 E 

Leporinus reinhardti 3 E 

Leporinus taeniatus 3 E 

Loricariidae Limatulichthys punctatus 1 F 

Pseudopimelodidae Lophiosilurus alexandri 3 E 

Loricariidae 

Loricaria nudiventris 3 F 

Loricaria parnahybae 1 E 

Loricariichthys derbyi 1, 2 E 

Loricariichthys maculatus 1 F 

Callichthyidae 
Megalechis personata 2 F 

Megalechis thoracata 1(?), 2 F 

Characidae 

Metynnis lippincottianus 1 F 

Metynnis orbicularis 1 F 

Metynnis roosevelti 2 F 

Moenkhausia costae 2, 3 E 

Moenkausia dichroura 1 F 

Moenkhausia lepidura 1, 2 F 

Moenkhausia sanctaefilomenae 1 F 

Myleus asterias 1 F 

Mylossoma aureum 1 F 

Oreochromis cf.niloticus 2 I 

Orthospinus franciscensis 3 E 

Otocinclus hasemani 1 F 

Otocinclus xakriaba 3 E 

Loricariidae Pachyurus francisci 3 E 

Sciaenidae Pachyurus squamipinnis 3 E 

Auchenipteridae 
Parauchenipterus galeatus 1, 2, 3, 4 F 

Parauchenipterus striatulus 2, 3 F 

Parodontidae Parodon hilarii 3 E 

Loricariidae 

Parotocinclus bahiensis 4 E 

Parotocinclus cearensis 2 E 

Parotocinclus cesarpintoi 2 E 

Parotocinclus haroldoi 1 E 

Parotocinclus jimi 4 E 

Parotocinclus minutus 4 E 

Parotocinclus spilosoma 2 E 

Parotocinclus spilurus 2 E 

Characidae 

Phenacogaster calverti 2 E 

Phenacogaster franciscoensis 3 E 

Piabina argentea 3, 4 F 

Pimelodidae 
Pimelodella cristata 1 F 

Pimelodella dorseyi 2 E 
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Família Espécie Status 

Pimelodella enochi 2 E 

Pimelodella gracilis 2 F 

Pimelodella itapicuruensis 4 E 

Pimelodella lateristriga 3 F 

Pimelodella laurenti 3 E 

Pimelodella parnahybae 1 E 

Pimelodella vittata 3 F 

Pimelodella witmeri 2 E 

Pimelodus blochii 1 F 

Pimelodus fur 3 F 

Pimelodus maculatus 1, 3 F 

Pimelodus ornatus 1 F 

Sciaenidae Plagioscion squamosissimus 1, 3 I 

Doradidae Platydoras costatus 1 F 

Poeciliidae 

Poecilia latipinna 3 I 

Poecilia hollandi 3 F 

Poecilia reticulata 1 , 2 I 

Poecilia vivÌpara 2, 3 F 

Characidae Poptella compressa 1 F 

Potamotrygonidae Potamotrygon signata 1 E 

Characidae Pristobrycon striolatus 2 F 

Prochilodontidae 

Prochilodus argenteus 3 E 

Prochilodus brevis 2, 4 E 

Prochilodus costatus 3 E 

Prochilodus lacustris 1 E 

Curimatidae Psectrogaster rhomboides 1, 2 E 

Curimatidae Psectrogaster saguiru 2 E 

Characidae Psellogrammus kennedyi 2, 3 F 

Auchenipteridae Pseudauchenipterus flavescens 3 E 

Pseudopimelodidae Pseudopimelodus charus 3 E 

Pimelodidae 
Pseudoplatystoma coruscans 3 F 

Pseudoplatystoma fasciatum 1 F 

Auchenipteridae Pseudotatia parva 3 E 

Loricariidae Pterygoplichthys etentaculatus 3 E 

Characidae 
Pygocentrus nattereri 1, 2 F 

Pygocentrus piraya 2, 3 E 

Pimelodidae 

Rhamdella papariae 2 E 

Rhamdella robinsoni 3 E 

Rhamdia quelen 1, 2, 3, 4 F 

Rhamdia wolfi 2 E 

Rhamphichthyidae Rhamphichthys rostratus 1 F 

Loricariidae Rhinelepis aspera 3 E 

Rivulidae Rivulus decoratus 3 E 

Characidae 

Roeboides microlepis 1, 2 F 

Roeboides prognathus 1 F 

Roeboides xenodon 3 E 

Salminus hilarii 2, 3 F 

Salminus brasiliensis 3 E 

Anostomidae 
Schizodon dissimilis 1 E 

Schizodon fasciatus 1, 2 F 

Characidae 

Schizodon knerii 3 E 

Serrapinnus heterodon 1, 2, 3 F 

Serrapinnus piaba 1, 2, 3 F 

Cheirodon insignis 2 E 

Serrasalmus brandtii 2, 3 E 
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Família Espécie Status 

Serrasalmus rhombeus 1, 2 F 

Rivulidae 

Simpsonichthys adornatus 3 E 

Simpsonichthys antenori 2 E 

Simpsonichthys flavicaudatus 3 E 

Simpsonichthys fulminantis 3 E 

Simpsonichthys ghisolfii 3 E 

Simpsonichthys hellneri 3 E 

Simpsonichthys igneus 3 E 

Simpsonichthys magnificus 3 E 

Simpsonichthys ocellatus 4 E 

Simpsonichthys picturatus 3 E 

Simpsonichthys similis 3 E 

Simpsonichthys stellatus 3 E 

Pimelodidae Sorubim lima 1 F 

Curimatidae 
Steindachnerina elegans 3, 4 F 

Steindachnerina notonota 1, 2 E 

Sternopygidae Sternopygus macrurus 1, 3 F 

Synbranchidae Synbranchus marmoratus 1, 2, 3 F 

Characidae 
Tetragonopterus argenteus 1, 2 F 

Tetragonopterus chalceus 3 F 

Cichlidae Tilapia rendalli 3 I 

Auchenipteridae Trachelyopterus striatulus 2,3 E 

Trichomycteridae Trichomycterus itacarambiensis 3 E 

Characidae Triportheus guentheri 3 E 

Characidae Triportheus signatus 1, 2 E 
Fonte: Rosa et al. (2002). 

 
Legenda: 
1: Maranhão-Piauí; 2: Nordeste Médio-Oriental; 3: São Francisco; 4: Bacias do Leste. 
E: a espécie é possivelmente endêmica da ecorregião ou ecorregiões assinaladas. 
F: a espécie ocorre também fora do bioma Caatinga. 
I: a espécie foi introduzida em uma ou mais ecorregiões do bioma. 
Os pontos de interrogação indicam citações duvidosas. 

 
 Bioindicadores 

 
Bioindicadores são espécies cuja presença, abundância e condições de 

biomassa são indicativos biológicos de uma determinada condição ambiental. Os 
bioindicadores são importantes para correlacionar com um determinado fator antrópico ou 
um fator natural com potencial impactante, representando importante ferramenta na 
avaliação da condição de integridade ecológica de um local. Os bioindicadores mais 
utilizados nos estudos ambientais são aqueles capazes de diferenciar entre oscilações 
naturais e estresses antrópicos (UFMG, 2014). 

 
Nas visitas de campo para realização desse EIA, constatou-se a presença 

visível a olho nu da concentração de indivíduos de baronesas e cianobactérias em alguns 
mananciais hídricos localizados na Área Diretamente Afetada. As baronesas são macrófitas 
aquáticas, cujo surgimento em um corpo hídrico está ligado à presença de efluentes 
orgânicos, a exemplo do esgoto doméstico não tratado, que promovem o aumento da 
disponibilidade de nutrientes, auxiliando o desenvolvimento dessa espécie. Lutzenberger 
(1985) afirma que a elevada taxa de crescimento de espécies de baronesa se configura 
como indicação biológica do grau de poluição de ambientes aquáticos, pelo fato de não ser 
possível sua proliferação em águas puras. 
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As cianobactérias são microorganismos que podem estar presentes na 
comunidade de fitoplanctôn de um ecossistema aquático. A composição e a biomassa total 
dessas espécies servem como importantes parâmetros de medida para a poluição orgânica 
e sobrecarga de nutrientes, tais como nitrogênio e fósforo (CETESB, 2014). As florações ou 
“booms” de cianobactérias ocorrem devido a uma taxa exagerada de crescimento, que se 
refere principalmente, à poluição antrópica, podendo ser constatadas através de alteração 
na coloração da água com natas na superfície, normalmente de cor esverdeada 
(BARRETO e PEREIRA, 2010). As causas das florações estão relacionadas às atividades 
humanas que vêm provocando um crescente enriquecimento artificial dos ecossistemas 
aquáticos, chamado de eutrofização, devido à extensa utilização de fertilizantes na 
agricultura, a descarga de esgotos industriais e domésticos sem tratamento adequado, a 
destruição da mata ciliar dos mananciais, a alta taxa de urbanização e a falta de 
saneamento básico (CETESB, 2014). 

 
Segundo Barreto e Pereira (2010), o uso de cianobactérias como indicadoras 

de poluição ambiental tem se tornado cada vez mais frequente, entretanto, esses autores 
afirmam que as evidências de cianobactérias em um corpo d’água ocorrem quando as 
consequências desta poluição já estão demasiadamente altas, resultando na eutrofização. 
Barreto e Pereira (2010) afirmam ainda que tal situação dispensa a necessidade de 
parâmetros para indicar o grau de poluição, pois o resultado é evidente, indicando a 
viabilidade do uso de cianobactérias como indicadoras do grau de poluição de recursos 
hídricos.  
 

Dessa forma, como comprovado nas ilustrações a seguir, estão presentes em 
alguns corpos d’água às margens da BR-423/PE, espécies bioindicadoras de poluição 
hídrica, salientando que as variações climáticas têm profundas interferências nas 
populações aquáticas e que os níveis de contaminação por esgotos são extremamente 
elevados na região, principalmente na Bacia Hidrográfica mais importante, como é a do Rio 
Una, amplamente documentada neste EIA. 

 

 
Floração de cianobactérias - 

Estaca 537+0,00, L 0809513 / N 9069080 

 
Floração de cianobactérias - 

Estaca 538+10,00 - LE, L 0809508 / N 9069043 
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Floração de baronesas - Bueiro - km 38,2 

 
Floração de cianobactérias - Rio Una 

L 0804972 / N 9060721 
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11.3 Meio Socioeconômico  
 
As áreas de influência (ADA, AID e AII) do Meio Socioeconômico foram 

delimitadas da seguinte forma: 
 

 Área Diretamente Afetada – se refere a uma faixa de terreno com 
largura de 70m, que corresponde aos 70 metros da faixa de domínio da rodovia, 35 metros 
de cada lado, a partir de seu eixo central; 

 

 Área de Influência Direta - abrange os núcleos urbanos dos 8 
municípios afetados pelo empreendimento, ficando delimitada da seguinte forma: 

 
Município Faixa de AID 

São Caetano 3.000m (1.500m LD e 1.500m LE) 

Cachoeirinha 1.200m (600m LD e 600m LE) 

Lajedo 4.000m (2.000m LD e 2.000 LE) 

Jupi 3.000m (1.500m LD e 1.500m LE) 

Jucati 3.000m (1.500m LD e 1.500m LE) 

Calçado 3.000m (1.500m LD e 1.500m LE) 

São João 3.000m (1.500m LD e 1.500m LE) 

Garanhuns 8.000m (4.000m LD e 4.000m LE) 

 

 Área de Influência Indireta - Abrange o território dos oito municípios 
interceptados pela rodovia: São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Jupi, Jucati, Calçado, São 
João e Garanhuns. 

 
A Mesorregião do Agreste Pernambucano corresponde a 24,7% do território 

do estado, possui 2.271.273 habitantes numa área de 24.400 km², com uma densidade 
populacional média de 91,035 habitantes/km² (IBGE). Por sua vez, esta mesorregião está 
subdividida em várias microrregiões com características similares. Dentre elas destacam-se 
as microrregiões do Vale do Ipojuca na qual estão situados os municípios de São Caetano 
e Cachoeirinha e a microrregião de Garanhuns onde estão inseridos os municípios de 
Garanhuns, Lajedo, Jupi, Jucati e São João, objeto de estudo. 

 
As cidades com mais habitantes na região Agreste, conforme IBGE são:  
 

 Caruaru - 319.579 habitantes; 

 Garanhuns - 129.408 habitantes; 

 Santa Cruz do Capibaribe - 89.772 habitantes; 

 Gravatá - 77.163 habitantes; 

 Belo Jardim - 74.412 habitantes. 
 
Lajedo e São Caetano estão entre os 20 municípios mais populosos da 

região, com 36.628 e 35.274 habitantes, respectivamente. 
 
A influência dos grandes polos industriais e de serviços como Caruaru, Santa 

Cruz do Capibaribe e Garanhuns tem alavancado o crescimento regional, transformando a 
outrora postergada e esquecida região Agreste num polo que aglutina empresas e 
incrementa a oferta de emprego e renda.  
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O Produto Interno Bruto - PIB da região agreste é de R$ 13.900,5 milhões 
com um PIB per capita de R$ 5.485, variando entre R$ 5.064 para a microrregião de 
Garanhuns e R$ 5.910 para a microrregião do Vale do Ipojuca. Esta diferença tem se 
acentuado nos últimos anos pelo crescimento significativo da região agreste central e 
setentrional. A duplicação da BR-232 trouxe impactos significativos para esta região 
observando-se o crescimento do emprego formal em torno de 9,2% entre os anos 2000 a 
2010 segundo dados da CEPLAN, com índices de 4,1% no agreste central comparado a 
um crescimento de 3,6% para Pernambuco e 3,2% para o Brasil. 

 

Apesar do desenvolvimento dos setores industriais, de confecções, de 
serviços e da construção civil, este crescimento não tem se revertido em benefícios para a 
população local que ainda apresenta elevadas taxas de indigência (20%) e analfabetismo 
(25%). Outras ações são necessárias para transformar a situação socioeconômica local, 
uma delas é referente às obras de infraestrutura. Dessa forma, a duplicação da BR-423 
deverá trazer um impacto bastante positivo no desenvolvimento regional. 

 

Os municípios de São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Calçado, Jupi, Jucati, 
São João e Garanhuns, localizados na ADA do empreendimento, possuem características 
similares aos principais indicadores de desenvolvimento socioeconômico, destacando-se 
Garanhuns, que é considerado um polo regional. São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, 
Calçado, Jupi e Jucati estão inseridos no agreste central, enquanto que São João e 
Garanhuns, no agreste meridional. 

 

Os polos de desenvolvimento regional como as cidades de Caruaru e 
Garanhuns necessitam de vias de escoamento da produção que agilize a circulação de 
mercadorias e das populações locais, tornado assim, a duplicação da BR-423, uma 
alternativa de grande importância. Na tabela a seguir, é possível observar que as cidades 
de Garanhuns, Cachoeirinha, Lajedo e São Caetano, apresentam uma preponderância da 
população urbana e nas outras cidades o componente rural é mais elevado. 

 

Município 

Base de Dados BDE - População das cidades em estudo 

2010 

Total Urbana Rural 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 
Cachoeirinha 18.819 9.104 9.715 15.205 7.233 7.972 3.614 1.871 1.743 

Calçado 11.125 5.566 5.559 3.810 1.851 1.959 7.315 3.715 3.600 

Garanhuns 129.408 60.976 68.432 115.356 53.825 61.531 14.052 7.151 6.901 

Jucati 10.604 5.272 5.332 2.828 1.399 1.429 7.776 3.873 3.903 

Jupi 13.705 6.683 7.022 8.356 3.978 4.378 5.349 2.705 2.644 

Lajedo 36.628 17.418 19.210 26.395 12.260 14.135 10.233 5.158 5.075 

São Caetano 35.274 17.203 18.071 27.079 12.979 14.100 8.195 4.224 3.971 

São João 21.312 10.441 10.871 9.656 4.543 5.113 11.656 5.898 5.758 

   Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 - Resultados do Universo. (BDE, CONDEPE/FIDEM, 2012). 

 
Dos municípios avaliados, Garanhuns é a cidade mais populosa, com 129.408 

habitantes sendo 52,9% mulheres e quase 89% de população urbana. Em Lajedo, há 
36.628 habitantes, sendo 52,45% mulheres e quase 72% de população urbana e 
população rural chega a 22,4%. Em Jucati e São João a população rural é superior a 50%. 
Já em cidades como Cachoeirinha a população rural chega a 19,2 % e em São Caetano a 
23,2 % do total, segundo o censo do IBGE de 2010. Há um relativo equilíbrio na questão 
de gênero entre a distribuição demográfica dos municípios em análise com índices 
próximos a 54% para as mulheres na maioria dos centros povoados. Garanhuns, Lajedo, 
Cachoeirinha, Jupi e São Caetano, têm predominância de população urbana e de certo 
modo as melhores condições de vida nestas cidades tem promovido o fluxo demográfico 
com abandono das atividades rurais. 
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Apenas São João e Jucati mantém uma população rural mais numerosa, fruto 
da maior disponibilidade de água armazenada nos açudes locais, promovendo melhores 
resultados nos cultivos. 

 
Os Índices de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM para o município 

de Garanhuns é de 0,693, sendo relativamente próximo ao de cidades da região agreste do 
mesmo porte, como Caruaru (0,713) e superior ao de Bezerros (0,636) e Pesqueira (0,619). 
São Caetano, São João e Jupi, apresentam os menores índices, conforme pode ser 
visualizado na tabela a seguir. 

 
Base de Dados - BDE - Índices de Desenvolvimento. 

Municípios 
2012 

IDHM IDHM-L IDHM-E IDHM-R 

Cachoeirinha 0,642 0,706 0,641 0,578 

Calçado 0,582 0,606 0,649 0,491 

Garanhuns 0,693 0,681 0,769 0,628 

Jucati 0,553 0,547 0,64 0,471 

Jupi 0,609 0,644 0,656 0,527 

Lajedo 0,625 0,606 0,696 0,574 

São Caitano 0,58 0,58 0,63 0,531 

São João 0,593 0,61 0,672 0,497 

Fonte: BDE - CONDEPE/FIDEM, 2012.  
Nota: IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano, IDM-L - Longevidade (Saúde), IDHM-E - 
Educação, IDHM-R (Renda), conforme metodologia do PNUD/IPEA. 

 
A seguir, são apresentados dados socioeconômicos referentes aos 

munícipios localizados na Área de Influência Indireta do empreendimento, cujos núcleos 
urbanos, quando interceptados pela rodovia, estão situados na Área de Influência Direta da 
rodovia BR-423. 
 
11.3.1 Município de São Caetano 

 
 Histórico  
 
Em 1838, vindo da cidade dos Bezerros, deste Estado, o senhor José Pedro 

de Pontes estabeleceu-se no local onde hoje se encontra a sede municipal. Logo no ano 
seguinte, ergueu uma igreja sob a inovação de São Caetano, com bênção da imagem do 
padroeiro, em 07 de agosto de 1939, pelo vigário da cidade de Altinho. Para manutenção 
do templo, dou-lhe um terreno de 800 braças, denominado Brejo do Coelho, com uma 
engenhoca de cana e muitas cabeças de gado. A partir daí, desenvolveu-se a povoação 
em redor da igreja, de forma que, em 1844, foi criada a Freguesia de São Caetano e 
instituído o distrito do mesmo nome, pertencente ao município de Bezerros. 

 
A sede da freguesia foi transferida para a Igreja de N.S. das Dores, da 

povoação de Caruaru, elevada à categoria de Matriz, voltando à situação anterior em 1859. 
A localidade foi elevada à vila em 1909, sendo que a partir de 1911 o distrito de São 
Caetano passou a integrar o território do município de Caruaru, no quadro da nova divisão 
administrativa estadual. 

 
Gentílico: são-caetanense. 
 



 

 

147 
 

 Caracterização do Patrimônio Cultural, Paisagístico e Ecológico 
 
 
 Museu Histórico 
 
O museu apresenta um grande acervo cultural e histórico sobre o Sertão 

nordestino, Agreste e Zona da Mata, apresentando o estilo de vida dos sertanejos. O 
visitante pode encontrar material sobre a Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, Luiz 
Gonzaga, Padre Cícero, o poeta José Marcolino, Patativa do Assaré, Zumbi dos Palmares, 
além de amplo histórico sobre o cangaço brasileiro, inclusive com vídeos originais da rotina 
do cangaceiro Lampião e seu bando. 

 
O rico acervo rendeu ao museu o título de segundo maior museu de história 

do sertão no Brasil, perdendo apenas para o Museu do Homem do Nordeste, no Recife. 
Participou da Feira dos Municípios no Parque do Cordeiro, Recife, e foi premiado como a 
maior atração do evento. O museu de São Caetano é, hoje, uma larga fonte de 
conhecimento para trabalhos escolares e estudos dos mais diversos tipos. Diariamente 
recebe turmas de escolas, faculdades, turistas e moradores da cidade. 

 
O acervo histórico do museu é rico em objetos e artefatos que fizeram e 

fazem parte da história do Município desde a sua fundação até os dias de hoje. Além das 
fotografias, documentários, fitas de vídeo. Muitas peças históricas vindas de outras cidades 
do Estado, que contribuem para a história, além dos documentários escritos, muitas 
literaturas do passado e literaturas atuais, muitas reportagens e documentários em vídeo, 
estão à mostra. Além disso, objetos históricos, como um despaldador de café que era 
usado nas décadas passadas, quando a cidade de São Caetano já contribuía muito para o 
crescimento do Estado através dos seus cafezais, estão expostos. 

 
 Pedra do Cachorro 
 
Na paisagem seca da caatinga, destaca-se a Pedra do Cachorro, afloramento 

rochoso de 475 metros de altura - um grande desafio para aventureiros e amantes dos 
esportes radicais. Este é o cenário da terceira Reserva Particular do Patrimônio Natural de 
Pernambuco, uma propriedade de 23 hectares, dos quais 18 foram transformados em 
unidade de conservação. O título de RPPN foi concedido pela Agência Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) em junho de 2002, devido à bela paisagem natural 
encontrada na fazenda, além da diversidade da fauna e da flora da região. 

 
Após a titulação, o proprietário, Guaraci Cardoso, assinou um termo de 

compromisso, assumindo a responsabilidade pela preservação da reserva, um dos 
requisitos exigidos pelo Decreto Estadual nº 19.815/97, que regulamenta a criação de 
unidades de conservação de caráter particular em Pernambuco. Além do valor paisagístico, 
o levantamento botânico da região, embora tenha sido realizado num curto período de 
tempo, identificou espécies como a catingueira, o araçá nativo e o angico-de-caroço, 
espécies de porte médio, presentes em fragmentos bem conservados da vegetação. 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A3o_nordestino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A3o_nordestino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agreste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_Mata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Canudos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Conselheiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Gonzaga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luiz_Gonzaga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padre_C%C3%ADcero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Marcolino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Patativa_do_Assar%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zumbi_dos_Palmares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canga%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lampi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Homem_do_Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografias
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cafezais&action=edit&redlink=1
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 Cruzeiro 

 
O Cruzeiro de Padre Cícero e Frei Damião, foi construído no ano de 1984, há 

cerca de cinco quilômetros do centro de São Caetano e é referência religiosa na cidade. O 
início das peregrinações foi marcado pelo reveillon de 1899 para 1900, quando alguns fiéis 
católicos ergueram no alto da serra uma cruz. A data foi escolhida por ser considerada 
como tempo forte. Hoje, mais de cem anos depois, ainda podemos perceber a consistência 
da tradição: São centenas de fiéis que saem de suas casas durante a madrugada da 
Sexta-Feira Santa para acompanhar a Via Sacra, meditando as 14 estações da morte e 
paixão do Senhor. Durante todo o dia da sexta-feira a Igreja é aberta aos fiéis. A partir das 
15hs, que é a hora em que Cristo morreu, começa a celebração da Paixão e em seguida a 
procissão, com a imagem do Senhor morto seguindo pelas principais ruas e avenidas, 
arrastando grande número de pessoas. 

 
 Formação Administrativa 
 
Distrito criado com a denominação de São Caetano da Raposa, pela lei 

provincial nº 133, de 02-05-1844. Elevado à categoria de vila com a denominação de São 
Caetano da Raposa, pela lei estadual nº 921, de 01-07-1909. Em divisão administrativa 
referente ao ano de 1911, o distrito de São Caetano da Raposa, figura no município de 
Caruaru. Elevado à condição de cidade e sede do município com a denominação de São 
Caetano, pela lei estadual nº 1931, de 11-09-1928, desmembrado de Caruaru. Constituído 
de 2 distritos: São Caetano ex-São Caetano da Raposa, e Antônio Olinto. Desmembrado 
de Caruaru, instalado em 01-01-1929. 

 
Pela lei municipal de 26-11-1928, é criado o distrito de São José do Garrote e 

anexado ao município de São Caetano. Em divisão administrativa referente ao ano de 
1933, o município é constituído de três distritos: São Caetano, Antônio Olinto e São José 
do Garrote. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-
1937. Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-1938, o distrito de São José do Garrote 
passou a denominar-se Tapiraim. Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o distrito 
de Antônio Olinto, passou a denominar-se Tacaimbó. No quadro fixado para vigorar no 
período 1944-1948, o município está grafado São Caetano e é constituído de 3 distritos: 
São Caetano, Tacaimbó ex-Antônio Olinto e Tapiraim ex-São José do Garrote. Em divisão 
territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 3 distritos: São Caetano, 
Tacaimbó e Tapiraim. 

 
Pela lei estadual nº 4982, de 20-12-1963, desmembra do município de São 

Caetano, o distrito de Tacaimbó. Elevado à categoria de município. Em divisão territorial 
datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 distritos: São Caetano e Tapiraim. 
Pela lei municipal nº 5, de 20-09-1964, é criado o distrito de Maniçoba e anexado ao 
município de São Caetano. Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é 
constituído de 3 distritos: São Caetano, Maniçoba e Tapiraim. 

 

 População 
 
De acordo com o CONDEPE/FIDEM 2010, o município de São Caetano de 

Pernambuco apresenta uma área 382,463 km², com uma população residente total 
correspondente a 35.274 sendo 27.079 localizados na zona urbana e 8.195 na zona rural.  
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Dados da saúde do município de São Caetano. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

A taxa de mortalidade infantil de menores de 5 anos de idade a cada mil 
nascidos vivos de 1995 a 2010, foi 470. A taxa de mortalidade de menores de um ano para 
o município, estimada a partir dos dados do Censo 2010, é de 10,6 a cada 1.000 crianças 
menores de um ano. Das crianças de até um ano de idade, em 2010, 8,3% não tinham 
registro de nascimento em cartório. Este percentual cai para 1,6% entre as crianças até 10 
anos. Com uma renda domiciliar per capita de 294,93 o IDH- Índice de Desenvolvimento 
Humano do município de São Caitano é de 0,580 de acordo com o CONDEPE/FIDEM 
2010.  

 
A figura a seguir, ilustra os dados referentes à população, densidade 

demográfica, taxa de urbanização e taxa de crescimento anual do município em questão, 
fazendo um breve comparativo com o Estado de Pernambuco. 

 

 

 
 

 Saúde 
 
Segundo dados do IBGE 2009, a rede de saúde é composta por 14 

estabelecimentos de saúde total, sendo os 13 estabelecimentos públicos e 1 
estabelecimento privado. O município apresenta 41 leitos para internação em 
estabelecimentos de saúde total, sendo todos públicos. A figura a seguir, ilustra os dados 
referentes à saúde do município de São Caetano. 

 

 
 

35.274 

27.079 

8.195 

92,23 76,77 
0,54 População residente total

População residente urbana

População residente rural

Densidade demográfica
(hab./km²)

Taxa de urbanização (%)

Taxa de crescimento 2000-
2010 (%aa)

21 

1 

41 

1,16 

5 

0,14 Taxas de mortalidade infantil
(por mil nascidos vivos)

Estabelecimentos de
internação atendimento SUS

Leitos de internação
atendimento SUS

Leitos SUS por mil habitantes

Médicos atendimento SUS

Médicos SUS por mil
habitantes

Dados da população do município de São Caetano. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 
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As figuras a seguir, ilustram alguns estabelecimentos de saúde encontrados 
no município de São Caetano-PE. 

 

 

 
 
 Educação 
 
Quanto à educação, segundo dados do IBGE (2012), o município de São 

Caetano possui 48 estabelecimentos pré-escolares com 1.266 alunos matriculados, 54 
estabelecimentos do ensino fundamental com o número de alunos matriculados 
correspondentes a 7.593 e 6 estabelecimentos de ensino médio com 1.526 alunos 
matriculados.  

 
A figura a seguir, ilustra os dados referentes à educação do município em 

estudo. 
 

 

 
 

  Aspectos econômicos 
 
A economia do município de São Caetano é voltada para a agropecuária e o 

comércio, e os principais produtos que o município produz são cana de açúcar, abacaxi, 
milho, laranja, mamão e outros. 

 

26 

74 

2 

3.495 

3.593 1.490 
0 

Taxa de analfabetismo (pop.de 10 anos ou
mais de idade) (%)

Pessoas de 10 ou mais anos sem instrução ou
menos de 1 ano de estudo (%)

Pessoas de 10 anos ou mais de idade sem
instrução e fundamental incompleto (%)

Pessoas de 10 anos ou mais de idade com
superior completo

Matrícula inicial no ensino fundamental- Anos
finais

Matrícula inicial no ensino médio

Matrícula inicial na educação profissional-
nível técnico

Hospital Municipal Rodolpho Pereira Carneiro 
(setembro/2012). 

Dados da educação do município de São Caetano. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Clínica Dr. Ildefonso Rodrigues 
(setembro/2012). 
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Dados da habitação e saneamento do município de São Caetano. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

As figuras a seguir, ilustram alguns estabelecimentos comerciais encontrados 
no município de São Caetano-PE. 

 

 

 

 

 
 

 Habitação e Saneamento 
 
A figura a seguir, ilustra os dados referentes habitação e saneamento do 

município de São Caetano. 
 

 
 
 
 
As figuras a seguir, ilustram alguns estabelecimentos de habitação 

encontrados no município de São Caetano-PE.  
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Comércio em São Caetano (setembro/2012). 

Polos Comerciais (setembro/2012) Rádio Cruzeiro FM 104.9 MHZ 
(setembro/2012) 

Centro Comercial do município 
(setembro/2012). 
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 Produto Interno Bruto - PIB 
 

A figura a seguir, ilustra os dados referentes ao PIB do Município em estudo. 
 

Conselho Tutelar de São Caetano 
(setembro/2012) 

Museu Histórico de São Caetano 
(setembro/2012) 

Prefeitura de São Caetano (setembro/2012) 

CIRETRAN/DETRAN-PE (setembro/2012) 

Instituto Agronômico Pernambuco 
(setembro/2012) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São 
Caetano (setembro/2012) 
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11.3.2 Município Cachoeirinha 

 
 Histórico 
 
A povoação da então vila Cachoeirinha começou em 1763, quando cerca de 

mil índios, oriundos dos Sete Povos das Missões, ocuparam as terras às margens do rio 
Gravataí, tendo a pecuária e a agricultura como atividades predominantes. A origem do 
nome do município deve-se a existência de uma pequena cachoeira que havia próximo a 
um quilômetro acima da ponte (no estilo Açoriano) sobre o rio Gravataí, que impedia a 
navegação, principalmente na época da estiagem. Nasceu em 1925, a ponte de ferro, que 
terminou virando símbolo da cidade. Em 1928, o governo estadual ordenou a dinamitação 
da rocha que originava a queda d’água, em virtude da dragagem e abertura do canal no rio, 
para facilitar a navegação que era importante meio de transporte entre os municípios de 
Santo Antônio da Patrulha, Gravataí e Porto Alegre. Os 43 km² do município, no passado 
pertenceram ao Coronel João Batista Soares da Silveira e Souza, e era distrito de Gravataí. 
Em 1923, o Coronel veio a falecer e seus herdeiros iniciaram a divisão das terras. 

 

A vila Cachoeirinha que fazia parte do município de Gravataí, começou a se 
expandir. As ruas Tamoio, Tabajara, Tapajós e Tupi (atual Avenida Papa João XVIII) foram 
abertas para formar o primeiro loteamento, a vila Cachoeirinha. Em 1959, iniciaram as 
reuniões para a emancipação. As primeiras reuniões foram realizadas na casa de José 
Teixeira. Essa casa fez parte da história do município por ser local de reuniões para tratar 
da emancipação, e depois, por se tornar a sede dos Correios na localidade. A primeira 
tentativa de emancipação não deu resultado, a segunda comissão iniciou-se no fim dos 
anos 1960, mas também não foi vitoriosa. Em 1965, um terceiro movimento emancipatório 
foi liderado pelo sindicalista e líder comunitário Guilherme Ullmann. Na época, eram três 
vereadores no distrito: José Prior, Osvaldo Correia e Martinho Espíndola e o vice-prefeito 
Ruy Teixeira. Devido a forte representação política que o distrito tinha em Gravataí, a 
terceira investida para a emancipação do município saiu vitoriosa. O primeiro comandante 
do município foi Francisco Valls Filho (em 15 de maio de 1966), escolhido como interventor 
pelas autoridades que mandavam na época. Foi sucedido por Ruy Teixeira, o primeiro 
prefeito eleito pelo voto popular. 
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Dados do PIB do município de São Caetano. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2009). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravata%C3%AD
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http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rui_da_Silva_Teixeira&action=edit&redlink=1
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 População  
 
De acordo com o CONDEPE/FIDEM (2012), o município de Cachoeirinha 

apresenta uma área 179,261 km², com uma população residente total correspondente a 
18.819 pessoas, sendo 15.205 localizados na zona urbana e 3.614 na zona rural. 

 
A taxa de mortalidade infantil de menores de 5 anos de idade a cada mil 

nascidos vivos de 1995 a 2010, foi 173.  A taxa de mortalidade de menores de um ano para 
o município, estimada a partir dos dados do Censo 2010, é de 22,1 a cada 1.000 crianças 
menores de um ano. Das crianças de até um ano de idade, em 2010, 7,4% não tinham 
registro de nascimento em cartório. Este percentual cai para 1,4% entre as crianças até 10 
anos. Com uma renda domiciliar per capita de 297,29 o IDH - Índice de Desenvolvimento 
Humano do município de Cachoeirinha é de 0,642 de acordo com o CONDEPE/FIDEM 
(2010).  

A figura a seguir ilustra os dados referentes à população, densidade 
demográfica, taxa de urbanização e taxa de crescimento anual do município de 
Cachoeirinha. 

 

 

 
 

 Saúde 
 
A figura a seguir, ilustra os dados referentes à saúde do município de 

Cachoeirinha. 
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Dados da população do município de Cachoeirinha. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2012). 

Dados da saúde do município de Cachoeirinha. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 
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A figura a seguir, ilustra um estabelecimento de saúde encontrado no 
município de Cachoeirinha-PE. 

 
 

 

 
 

 Educação 
 

A figura a seguir, ilustra os dados referentes à educação do município de 
Cachoeirinha, fazendo um breve comparativo com o Estado de Pernambuco. 
 

 

 
 

As figuras a seguir, ilustram estabelecimentos escolares do município de 
Cachoeirinha-PE. 
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Unidade de Saúde da Família (setembro/2012). 

Dados da educação do município de Cachoeirinha. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Escola Arco Íris (setembro/2012) Escola Estadual Presidente Kennedy 
(setembro/2012) 
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 Aspectos Econômicos 
 

A economia de Cachoerinha é baseada na agricultura e no comércio. As 
feiras realizam-se as quartas e sábados e movimentam cerca de dois mil compradores de 
outras regiões. As figuras a seguir, ilustram alguns estabelecimentos comerciais 
encontrados durante visita “in loco” ao município de Cachoeirinha-PE. 

 

 

 

 

 

Centro Comercial (setembro/2012) 
 

Escola Municipal Rita Espíndola  
(setembro/2012) 

Lojão dos Móveis (setembro/2012) 
 

Polo Comercial (setembro/2012) 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
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 Habitação e Saneamento 
 

A figura a seguir ilustra os dados referentes habitação e a saneamento do 
município de Cachoeirinha. 

 

 
 
As figuras a seguir, ilustram alguns estabelecimentos de infraestrutura e 

saneamento registrado durante visita “in loco” ao município em estudo.  
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Dados da habitação e saneamento do município de Cachoeirinha. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010-2011). 

Secretaria Municipal de Assistência Social 
(setembro/2012) 

 
 

Centro de Referência de Assistência Social - 
CRAS (setembro/2012) 

 
 

Prefeitura Municipal de Cachoeirinha 
(setembro/2012) 

 

Cartório Eleitoral (setembro/2012) 
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 Agricultura 
 
A figura a seguir, ilustra os dados referentes à agricultura do município em 

estudo. 

 

 
 

 Pecuária 
 
A figura a seguir, ilustra os dados referentes à pecuária do município de 

Cachoeirinha. 
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Banco do Brasil (setembro/2012) 
 

Dados da agricultura do município de Cachoeirinha. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Dados da pecuária do município de Cachoeirinha. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Controle Interno do Poder Executivo 
Municipal (setembro/2012) 
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 Produto Interno Bruto - PIB 
 

A figura a seguir ilustra os dados referentes ao PIB do município de 
Cachoeirinha. 

 

 

 
 

11.3.3 Município de Lajedo 
 

 Histórico 
 
Lajedo é a cidade mais jovem da Região do Agreste. Seu nome deriva dos 

muitos lajeiros existentes nas suas proximidades, medindo uma área de dois hectares, 
mais ou menos, chamados "Caldeirões", servindo para abastecer d'água, temporariamente, 
a população. Sua fundação data do ano de 1852. Naquela época, era apenas uma 
propriedade denominada Lajeiro e pertencia ao Senhor Vicente Ferreira da Silva, abastado 
criador de bovinos e caprinos, procedentes do vizinho município de Altinho. A aludida 
propriedade já estava administrativamente subordinada a Canhotinho. Por iniciativa de um 
filho do Sr. Vicente Ferreira, de nome José Ferreira da Silva, mais conhecido por Barão 
Cazuza, foi construída a primeira casa da localidade (prédio em que funciona hoje a 
Farmácia Santo Antônio), em frente a uma frondosa gameleira, que logo veio a servir de 
"mercado" na pequenina feira criada por pessoas da família e proprietários vizinhos. 
Tempos depois, com a ajuda de parentes e vizinhos, o Barão Cazuza mandou construir 
uma Casa de Oração tendo como orago Santo Antônio de Pádua, o que motivou, em 
poucos anos, um agrupamento de casas e passou a chamar-se "Lajeiro de Santo Antônio" 
e, depois, Lajeado, nome atual. A primeira missa foi celebrada na Casa de Oração pelo 
padre João José do Divino Espírito Santo. Com as festas que promoviam em honra ao 
Santo padroeiro e com o tino administrativo do Barão Cazuza, foi o pequeno povoado 
aumentando e se projetando na vida econômica do município. 

 

Gentílico: Lajedense. 
 
 Formação Administrativa 
 
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, figura no município de 

Canhotinho o distrito de Lajedo. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 
31-XII-1936 e 31-XII-1937.  
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Pelo decreto-lei estadual nº 235, de 09-12-1938, o distrito aparece grafado 
Lajedo. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de Lajedo, figura 
no município de Canhotinho. Elevado à categoria de município com a denominação de 
Lajedo, pela lei estadual nº 508, de 27-06-1949, desmembrado de Canhotinho. Sede no 
antigo distrito de Lajedo. Constituído do distrito sede. Em divisão territorial datada de 1-VII-
1960, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial 
datada de 2005. 

 
  População 
 
De acordo com o CONDEPE/FIDEM (2010), o município de Lajedo de 

Pernambuco apresenta uma área 189,095 km², com uma população residente total 
correspondente a 36.628 habitantes sendo 26.395 localizados na zona urbana e 10.233 na 
zona rural. 

 
A taxa de mortalidade infantil de menores de 5 anos de idade a cada mil 

nascidos vivos de 1995 a 2010, foi 435.  A taxa de mortalidade de menores de um ano para 
o município, estimada a partir dos dados do Censo 2010, é de 5,2 a cada 1.000 crianças 
menores de um ano. Das crianças de até 1 ano de idade, em 2010, 5,4% não tinham 
registro de nascimento em cartório. Este percentual cai para 1,2% entre as crianças até 10 
anos. Com uma renda domiciliar per capita de 328,72 o IDH - Índice de Desenvolvimento 
Humano do município de Lajedo é de 0,625 de acordo com o CONDEPE/FIDEM (2010).  

 
A figura a seguir, ilustra os dados referentes à população, densidade 

demográfica, taxa de urbanização e taxa de crescimento anual do município em questão, 
fazendo um breve comparativo com o Estado de Pernambuco. 

 

 

 
 

 Saúde 
 
Segundo dados do IBGE (2009), a rede de saúde é composta por 15 

estabelecimentos de saúde total, sendo os 12 estabelecimentos públicos e 3 
estabelecimentos privados. O município apresenta 50 leitos para internação em 
estabelecimentos de saúde total, sendo 41 leitos para internação em estabelecimentos de 
saúde pública e 9 leitos de internação em estabelecimento de saúde privado total. 
 

A figura a seguir, ilustra os dados referentes à saúde do município em estudo. 
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Dados da população do município de Lajedo. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 
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Clínica Radiológica de Lajedo (setembro/ 2012) 

 

 
 

As figuras a seguir, ilustram alguns estabelecimentos de saúde encontrados 
no município de Lajedo-PE durante visita in loco. 

 
2 

         
 

 
 

 

 
 Educação 

 
Segundo dados do IBGE (2009), na área de educação, o município possui 41 

estabelecimentos pré-escolares com 2.030 alunos matriculados, 46 estabelecimentos do 
ensino fundamental com o número de alunos matriculados correspondentes a 7.849 e 3 
estabelecimento de ensino médio com 1.570 alunos matriculados. 
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Dados da Saúde do município de Lajedo. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Central de Abastecimento Farmacêutico 
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Hospital de Lajedo (setembro/2012) 
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A figura a seguir, ilustra os dados referentes à educação do município de 
Lajedo, fazendo um breve comparativo com o Estado de Pernambuco. 
 

 

 
 
 

As figuras a seguir ilustram alguns estabelecimentos de educação 
encontrados no município em estudo. 
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Dados da Educação do município de Lajedo. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2000-2010) 

Escola Padre Antônio Barbosa (setembro/2012) Escola Jornalista Manoel Amaral (setembro/2012) 
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 Aspectos Econômicos 
 

A economia de Lajedo é baseada na agricultura e no comércio. Nesse 
município também ocorrem feiras livres que se realizam em alguns dias da semana e são 
geradoras de renda para a população local.  

 

As figuras a seguir ilustram alguns estabelecimentos comerciais encontrados 
no município de Lajedo.  
 

 

 
 

 

Centro Comercial de Lajedo (setembro/2012) 

Escola Ambiental (setembro/2012) 

Polo Comercial (setembro/2012) 
 

Comercial Braga (setembro/2012) 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
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 Agricultura 
 

A figura a seguir, ilustra os dados referentes da agricultura do Município em 
estudo, fazendo um breve comparativo com o Estado de Pernambuco. 
 

 
 

 Pecuária 
 

As figuras a seguir ilustram os dados referentes à Pecuária do município de 
Lajedo, fazendo um breve comparativo com o Estado de Pernambuco. 
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Dados da Agricultura do município de Lajedo. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Dados da Pecuária do município de Lajedo. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Dados da Pecuária do Estado de Pernambuco. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 
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 Habitação e Saneamento 
 
A figura a seguir ilustra os dados referentes habitação e saneamento do 

município de Lajedo, fazendo um breve comparativo com o Estado de Pernambuco. 

 

 
 

As figuras a seguir ilustram alguns estabelecimentos de habitação e 
saneamento situados no município de Lajedo. 
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Dados da Habitação e Saneamento do município de Lajedo. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2000-2010). 

Caixa Econômica Federal (setembro/2012) 
 

Telecentro Comunitário (setembro/2012) 
 

Secretária da Fazenda (setembro/2012) 
 

Banco do Brasil (setembro/2012) 
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 Produto Interno Bruto - PIB 
 

A figura a seguir ilustra os dados referentes ao PIB do município de Lajedo. 
 

 

 
 

11.3.4 Município de Calçado 
 

 Histórico 
 

O nome calçado originou-se de um boi preto, cujas patas eram totalmente 
brancas, chamado por isso, O Boi Calçado. O boi vivia solto e costumava pastar e 
descansar a sombra da árvore denominada barriguda. Essa árvore existia, onde é hoje o 
centro da cidade. Daí resultou a expressão para onde vais? Vou para Calçado. A cidade 
acha-se edificada em uma semi-encosta, declive de um oitizeiro. 

 

Em 1825 era uma fazenda de propriedade do senhor Bernadino Alves do 
Nascimento, conhecido por Bernardo Pedra, devido seu rígido caráter. Existiam quatro 
casas onde residiam os senhores Tomas Vieira, Bernardino Alves do Nascimento, João 
Gonçalves e José Vieira. 

 

Foi construída uma capela sob a invocação de Nossa Senhora de Lourdes. Teve 
como bem feitor o senhor Bernardino, que lhe doou a imagem de Nossa Senhora de Lourdes e 
um sino, recebidos de presente do Padre Moura, em um dos vários passeios em sua 
residência. Doou ao mesmo tempo o terreno para que fizesse parte do patrimônio da igreja, 
cujos direitos continuam vigorando até hoje. Com auxílio de sua santa protetora, que se 
encontra atualmente na Igreja Matriz, Calçado desenvolveu-se muito no decorrer dos anos. 

168.725 

4.847 
0 17 

9 74 PIB (R$ mil)

PIB per capita (em R$ 1,00)

Participação do município e da RD no PIB de PE (%)

% da Agropecuária no Valor Adicionado Bruto

% da Indústria no Valor Adicionado Bruto

% dos Serviços no Valor Adicionado Bruto

Prefeitura Municipal (setembro/2012) 

Dados do PIB do município de Lajedo. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2009) 
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Calçado foi, no passado, grande centro comercial e industrial com a fábrica de 
beneficiar algodão, pertencente ao saudoso Cândido Alexandre. Passando a Vila em 1885, 
viveu muitos anos sob os domínios de Canhotinho, sendo a maior fonte econômica e 
política daquele município. 

 

Gentílico: calçadense. 
 

 Formação Administrativa 
 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, figura no município de 
Canhotinho o distrito de Calçado. No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, 
o distrito de Calçado permanece no município de Canhotinho. Assim permanecendo em 
divisão territorial datada de 1-VII-1960. Elevado à categoria de município com a 
denominação de Calçado, pela lei estadual nº 4948, de 20-12-1963, desmembrado de 
Canhotinho. Sede no antigo distrito de Calçado. Constituído do distrito sede. Instalado em 
22-02-1964. Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído do distrito 
sede. 

 

 População  
 

De acordo com o CONDEPE/FIDEM 2010, o município de Calçado apresenta 
uma área 121,947 km², com uma população residente total correspondente a 11.125 sendo 
3.810 localizados na zona urbana e 7.315 na zona rural. A taxa de mortalidade infantil de 
menores de 5 anos de idade a cada mil nascidos vivos de 1995 a 2010, foi 116.  A taxa de 
mortalidade de menores de um ano para o município, estimada a partir dos dados do 
Censo 2010, é de 23,8 a cada 1.000 crianças menores de um ano. Das crianças de até 1 
ano de idade, em 2010, 6,2% não tinham registro de nascimento em cartório. Este 
percentual cai para 1,8% entre as crianças até 10 anos.  

 
Com uma renda domiciliar per capita de 213,95 o IDH- Índice de 

Desenvolvimento Humano do município de Calçado é de 0,582 de acordo com o 
CONDEPE/FIDEM 2010. A figura a seguir ilustra os dados referentes à população, 
densidade demográfica, taxa de urbanização e taxa de crescimento anual do Município em 
questão. 

 

 

 
  

Dados da População do município de Calçado. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 
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 Saúde 
 
Segundo dados do IBGE 2010, a rede de saúde é composta por 10 

estabelecimentos de saúde total, sendo os 10 estabelecimentos públicos. O município 
apresenta 13 leitos para internação em estabelecimentos de saúde total, sendo os 13 leitos 
para internação em estabelecimentos de saúde pública. 

 
A figura a seguir, ilustra os dados referentes à saúde do Município em estudo. 
 

 

 
 Educação 
 
Segundo dados do IBGE 2010, na área de educação, o município possui 15 

estabelecimentos pré-escolares com 212 alunos matriculados, 17 estabelecimentos do 
ensino fundamental com o número de alunos matriculados correspondentes a 1.241 e 1 
estabelecimento de ensino médio com 438 alunos matriculados. 

 
A figura a seguir ilustra os dados referentes à educação do município em 

estudo. 
 

 

 

Dados da Saúde do município de Calçado. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Dados da Educação do município de Calçado. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 
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As figuras a seguir, ilustram alguns estabelecimentos escolares encontrados 
no município de Calçado, PE. 
 

 

 
 

 Aspectos econômicos 
 

Os setores de atividade econômica formais são: indústria de transformação, 
comércio, serviços, e administração pública. As figuras a seguir ilustram alguns 
estabelecimentos comercias que representam parte da economia do município de Calçado. 

 

             

 
 

 
 

Escola encontrada no município de Calçado 
(setembro/2012) 

. 

Farmácia Saúde do Trabalhador (setembro/2012) 
 

Escola Núcleo Cultural Clarice Barbosa 
(setembro/2012) 

. 

Eletro Show (setembro/2012) 
 

Mercadinho JP (setembro/2012) PS Móveis (setembro/2012) 
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 Agricultura  
 

A figura a seguir ilustra os dados referentes da agricultura do município de 
Calçado. 

 

 
 

 Pecuária 
 
A figura a seguir ilustra os dados referentes da pecuária do município de Calçado. 

 

 
 

Patativa Moto Peças (setembro/2012) 
 

Dados da Agricultura do município de Calçado. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Dados da Pecuária do município de Calçado. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Mercadinho de Calçado (setembro/2012) 
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 Habitação e infraestrutura urbana 
 

A figura a seguir ilustra os dados referentes habitação e a infraestrutura 
urbana do Município em estudo. 

 

 

 
 

As figuras a seguir, ilustram alguns estabelecimentos de habitação e 
saneamento encontrados no município de Calçado.  
 

 

 
 

 

Dados da Habitação e Saneamento do município de Calçado. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Agência do Bradesco (setembro/2012) 
 

Fórum (setembro/2012) 
 

Câmara Municipal de Calçado (setembro/2012) Arquivo Municipal (setembro/2012) 
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 Produto interno bruto - PIB 
 

A figura a seguir ilustra os dados referentes ao PIB do Município em estudo. 
 

 

 
 

 Atrativos turísticos do município de Calçado 
 

 Matriz de Nossa Senhora de Lourdes, Cachoeira da Volta do Rio, que se 
encontra localizada próxima ao povoado de Pitombeira, a 10 km da cidade; 

 Capela de São João - Localizada no povoado Riacho Dantas. 
 
11.3.5 Município de Jupi 
 

 Histórico 
 

Os espinhos chamados pelos nativos de Yupi, que significa "ESPINHO 
AGUDO" deu origem ao nome do município. Jupi como povoado pertenceu ao Brejo da 
Madre de Deus, na categoria de distrito, passou a pertencer ao município de São Bento do 
Una, depois ao município de Canhotinho, a seguir, ao município de Palmerina, e por último 
ao município de Angelim. Por projeto do então deputado Dr. João Calado Borba, foi 
apresentado à assembleia estadual a emancipação de Jupi do município de Angelim, 
aprovado, passou a ser Lei nº 3331 de dezembro de 1958. 

 

Gentílico: jupiense. 

CELPE Serviços (setembro/2012) 

Dados do PIB do município de Calçado. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Sindicato dos Agricultores Familiares do 
Agreste de Pernambuco (setembro/2012) 
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 Formação administrativa 
 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, figura no município de 
Canhotinho o distrito de Jupy, pela lei estadual nº 1931, de 11-09-1931, é criado o novo 
município de Angelim, passando o distrito de Jupy a pertencer ao município de Angelim. 
Em divisão administrativa referente ao de 1933, o distrito de Jupy, figura no município de 
Angelim. Pela lei estadual nº 421, de 31-12-1948, o distrito de Jupy, teve sua grafia 
alterada para Jupi. Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Jupi figura no 
município de Angelim. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1955. 
Elevado à categoria de município com a denominação de Jupi, pela lei estadual nº 3331, de 
3112-1958, desmembrado de Angelim. Sede no antigo distrito de Jupi. Constituído de 2 
distritos: Jupi e Jucati ex-Pindorama. Desmembrado de Angelim. Instalado em 11-03-1962. 
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito de 2 
distritos: Jupi e Jucati. Pela lei municipal nº 97, de 13-03-1968, é criado o distrito de Neves 
e anexado ao município de Jupi. Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é 
constituído de 3 distritos: Jupi, Jucati e Neves. Pela lei estadual nº 10624, de 01-01-1991, 
desmembra do município de Jupi os distritos de Jucati e Neves. Para formar o novo 
município de Jucati com área acrescida pelo povoado de Neves. Em divisão territorial 
datada de 1-VI-1995, o município é constituído do distrito sede. 

 

 População  
 

De acordo com os dados do CONDEPE/FIDEM (2010), a população residente 
total no município de Jupi é de 13.705 habitantes. A população urbana é constituída de 
8.356 habitantes, a rural de 5.349 habitantes, resultando numa densidade demográfica de 
130,54hab./Km². A taxa de mortalidade infantil de menores de 5 anos de idade a cada mil 
nascidos vivos de 1995 a 2010, foi de 244 crianças.  A taxa de mortalidade de menores de 
um ano para o município, estimada a partir dos dados do Censo 2010, é de 31,5 a cada 
1.000 crianças menores de um ano. Das crianças de até 1 ano de idade, em 2010, 7,2% 
não tinham registro de nascimento em cartório. Este percentual cai para 1,2% entre as 
crianças até 10 anos. Com uma renda domiciliar per capita de 258,83 o IDH- Índice de 
Desenvolvimento Humano do município de Jupi é de 0,609 de acordo com o 
CONDEPE/FIDEM 2010. 

 

A figura a seguir, ilustra os dados referentes à população, densidade 
demográfica, taxa de urbanização e taxa de crescimento anual do Município em questão. 
 

 

 

Dados da População do município de Jupi. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 



 

 

174 
 

 Saúde 
 
Segundo dados do IBGE (2009), a rede de saúde é composta por 06 

estabelecimentos de saúde total, com 24 leitos para internação. 
 
A figura a seguir ilustra os dados referentes à saúde do município em estudo. 

 

 
 

As figuras a seguir ilustram alguns estabelecimentos de saúde encontrados 
no município em estudo. 
 

 

 
 Educação 
 
Segundo dados do IBGE (2009), na área de educação, o município possui 22 

estabelecimentos pré-escolares com 774 alunos matriculados, 23 estabelecimentos do 
ensino fundamental com o número de alunos matriculados correspondentes a 3.008 e 2 
estabelecimento de ensino médio com 880 alunos matriculados. 

 
  

Dados da Saúde do município de Jupi. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Hospital Municipal (setembro/2012) 
 

Secretária Municipal de Saúde 
(setembro/2012) 

. 
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A figura a seguir ilustra os dados referentes à educação do município de Jupi. 
 

 

 
 

A figura a seguir, ilustra um estabelecimento escolar encontrado no município 
de Jupi/PE. 
 

 
 
 

 Aspecto da economia  
 
Os setores de atividade econômica formais são: indústria de transformação, 

comércio, serviços, e administração pública. As figuras a seguir ilustram alguns 
estabelecimentos comerciais encontrados no município de Jupi/PE. 

 
 

  

Dados da Educação do município de Jupi. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Centro Comercial (setembro/2012) Lotérica (setembro/2012) 

Escola Municipal Napoleão Texeira 
(setembro/2012) 

. 
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 Agricultura  
 

A figura a seguir, ilustra os dados referentes da agricultura do município de 
Jupi/PE. 

 

 
 

 Pecuária 
 

A figura a seguir ilustra os dados referentes à pecuária do município de Jupi. 
 

 

 
 

 Habitação e Saneamento 
 
A figura a seguir, ilustra os dados referentes à habitação e saneamento do 

município em estudo. 
 

 

 

Dados da Agricultura do município de Jupi. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Dados da Pecuária do município de Jupi. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Dados da Habitação e Saneamento do município de Jupi. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 
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As figuras a seguir ilustram alguns estabelecimentos de habitação e 
saneamento encontrado no município em estudo.  

 

 

 
 

 
 
 

 Produto interno bruto - PIB 
 
A figura a seguir, ilustra os dados referentes ao PIB do Município em estudo. 
 

 

 

Câmara Municipal de Jupi (setembro/2012) 
 

Dados do PIB do município de Jupi. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Palácio Municipal Adalberto Teixeira Lima 
(setembro/2012) 

. 

Projovem (setembro/2012) 
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 Pontos Turísticos do Município de Jupi 
 
 Artesanato 

 
Os moradores ocupam o tempo em atividades em crochê, cerâmica e 

trançados com cipó. As peças variam entre caçuás, que são usados no dorso dos animais 
para transportar produtos agrícolas, até utensílios e vestuários como chapéus e bolsas.  

 
 Cachoeira da Pedra 

 
A cidade apresenta belas paisagens para quem quer aproveitar o verde, como 

a Cachoeira da Pedra. É frequentada normalmente pelos moradores da região, 
principalmente nos finais de semana.  

 
11.3.6 Município Jucati 

 
 Histórico 
 
Ao passar para vila recebeu o nome de Pindorama, o qual denomina terra de 

coqueiral ou campos de palmeira. Este nome foi artificialmente indicado por Couto 
Magalhães, que segundo Aurélio Buarque de Holanda, representa termo palmeiral e ainda 
quer dizer Brasil, visto Pedro Alvares Cabral haver descoberto o Brasil desembarcando em 
zona marítima coqueiral. Ainda como vila, teve seu nome (1931) de Pindorama substituído 
pelo nome de Jucati, pela interferência do Dr. Mauro Melo, nome designativo de termo 
pedregoso, argila forte a toda prova de tempo. Em sua periferia à época, além de caatinga 
havia bastante Pau-ferro, que também é chamado Jucá, altamente medicinal, rico em iodo 
e tanino vegetal. O Sítio Ouricuri era repleto do coqueiral denominado Ouricuri, natividade 
normal do seu terreno, e muito fértil e produtivo. Ouricuri, espécie de palmeira que também 
tem o nome de Alicuri, Uricuri, Nicuri, chamado mais pelos índios de Ariril. De excelente 
sabor, forte alimento humano, vendido nas feiras e festas, enfiado num cordão tipo rosário. 

 

Gentílico: jucatiense. 
 

 Formação Administrativa 
 

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, figura no 
município de Angelim o distrito de Ouricuri. Pelo decreto-lei estadual nº 92, de 31-03-1938, 
o distrito de Ouricuri, passou a denominar-se Pindorama. No quadro fixado para vigorar no 
período de 1939-1943, o distrito já denominado Pindorama figura no município de Angelim. 
Pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943, o distrito de Pindorama, passou a 
denominar-se Jucati. Em divisão territorial datada de I-VII-1955, o distrito de Jucati 
permanece no município de Angelim. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 
I-VII-1960. Pela lei estadual nº 3331, de 31-12-1958, desmembra do município de Angelim 
os distritos de Jucati e Jupi. Para formar o novo município de Jupi. Em divisão territorial 
datada de 31-XII-1963, o distrito de Jucati figura no município de Jupi. Assim 
permanecendo em divisão territorial datada de 18-VIII-1988. Elevado à categoria de 
município com a denominação de Jucati, pela lei estadual nº 10624, de 01-01-1991, 
desmembrado de Jupi. Sede no antigo distrito de Jucati. Constituído de 2 distritos: Jucati e 
Neves. Desmembrado de Jucati. Instalado em 01-01-1993. 
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Em divisão territorial datada de I-VI-1995, o município é constituído do distrito 
sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Alterações toponímicas 
distritais. Ouricuri para Pindorama alterado, pelo decreto-lei estadual nº 92, de 31-03-1938. 
Pindorama para Jucati, pelo decreto-lei estadual nº 952, de 31-12-1943. 

 

 Transferência distrital 
 

Pela lei estadual nº 331, de 31-12-1958, transfere o distrito de Jucati do 
município de Angelim para o novo município de Jupi. 

 

 População  
 

De acordo com o CONDEPE/FIDEM (2010), o município de Jucati apresenta 
uma área 120,603 km², com uma população residente total correspondente a 10.604 sendo 
2.828 localizados na zona urbana e 7.776 na zona rural. A taxa de mortalidade infantil de 
menores de cinco anos de idade a cada mil nascidos vivos de 1995 a 2010, foi 171. A taxa 
de mortalidade de menores de um ano para o município, estimada a partir dos dados do 
Censo 2010, é de 21,7 a cada 1.000 crianças menores de um ano. Das crianças de até um 
ano de idade, em 2010, 2,2% não tinham registros de nascimento em cartório. Este 
percentual cai para 0,8% entre as crianças até 10 anos. Com uma renda domiciliar per 
capita de 226,64 o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano do município de Jucati é de 
0,553 de acordo com o CONDEPE/FIDEM (2010). 

 
A figura a seguir ilustra os dados referentes à população, densidade 

demográfica, taxa de urbanização e taxa de crescimento anual do município em questão. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados da População do município de Jucati. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 
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 Saúde 
 
Segundo dados do IBGE (2009), a rede de saúde é composta por 06 

estabelecimentos de saúde totais pertencentes à rede pública. O município de Jucati não 
apresenta leitos para internação em estabelecimentos de saúde total. A figura a seguir 
ilustra os dados referentes à saúde do município em estudo. 

 
 

 

 
 Educação 
 

Segundo dados do IBGE (2009), na área de educação, o município possui 20 
estabelecimentos pré-escolares com 353 alunos matriculados, 20 estabelecimentos do 
ensino fundamental com o número de alunos matriculados correspondentes a 2.188 e 2 
estabelecimento de ensino médio com 424 alunos matriculados. 

 

A figura a seguir ilustra os dados referentes à educação do município em 
estudo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados da Saúde do município de Jucati. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Dados da Educação do município de Jucati. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 
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A figura a seguir, ilustra uma edificação escolar do município de Jucati/PE. 
 

 
 
 

 Aspectos econômicos 
 

Os setores de atividade econômica formais são: indústria de transformação, 
comércio, serviços, e administração pública. 

 

A figura a seguir ilustra o centro comercial do município de Jucati/PE. 
 

 
 

 

 Agricultura  
 

A figura a seguir ilustra os dados da agricultura do município em estudo. 
 

 

 

Dados da Agricultura do município de Jucati. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Escola de Jucati (setembro/2012) 

Centro Comercial de Jucati (setembro/2012) 
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 Pecuária 
 

A figura a seguir ilustra os dados referentes a pecuária do município de Jucati. 
 

 

 
 

 Habitação e Saneamento 
 

A figura a seguir ilustra os dados referentes à habitação e a infraestrutura 
urbana do município em estudo. 

 

 

 
 

As figuras a seguir ilustram alguns centros de habitação e saneamento 
encontrado no município de Jucati - PE. 
 

         

 

Dados da Pecuária do município de Jucati. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Dados da Habitação e Saneamento do município de Jucati. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Secretaria de Defesa Social (setembro/2012) Secretaria de Serviços Públicos (setembro/2012) 
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 Produto interno bruto - PIB 
 
A figura a seguir ilustra os dados referentes ao PIB do Município em estudo. 
 

 

 
 

Dados do PIB do município de Jucati. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Secretaria Municipal de Educação e de 
Agricultura (setembro/2012) 

. 

Prefeitura Municipal de Jucati (setembro/2012) 

Agência dos Correios (setembro/2012) 
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 Atrativos Turísticos do Município de Jucati 
 

 Atrativos Turísticos 
 
Os atrativos turísticos do município de Jucati são a Igreja de Santa Terezinha, 

a capelinha de Padre Cícero e a Praça Central, com quiosques e bares que fazem dela 
ponto de encontro dos jovens. O açude municipal também é uma boa opção para os 
visitantes que querem aliviar o calor e aproveitar um bom banho. 

 
 Artesanato 

 
O artesanato se destaca basicamente em artigos de renda e bordados. No 

folclore, o município apresenta manifestações juninas e carnavalescas como as quadrilhas 
no São João e as troças e blocos durante o Carnaval. 

 
11.3.7 Município de São João  
 

 Histórico 
 
Em 22 de dezembro de 1672, o Governo Geral do Brasil, Dom Afonso Furtado 

do Rio Menezes, Visconde de Barbacena, deferindo requerimento ao desembargador e 
ouvidor geral do Brasil, o Dr. Cristovão de Burgos de Cantareira, e outros, no território 
destas Sesmarias, além de outros, se formou o Sítio de Burgos. As Sesmarias concedidas 
por herdeiros foram vendidas a Manoel da Cruz Vilela, que depois se casou com D. Maria 
Pereira Gonçalvez. Do casal, houve 04 filhos, João Pereira Vilela, Tenente José Pereira da 
Cruz Vilela, Dr. Francisco da Cruz Vilela e Antonio Anselmo da Cruz Vilela. 

 
As terras onde hoje se situa o município de São João eram originalmente 

pertencentes à fazenda Burgos, de Manuel da Cruz Vilela. Os dados sobre esta fazenda 
são imprecisos. Em 1855, São João figura como distrito de Garanhuns. O povoamento foi 
intensificado com a inauguração da Estrada de Ferro Sul Pernambuco em 1887. A 
emancipação política ocorreu em 25 de novembro de 1958, pela lei estadual nº 3.280. A 
instalação do município só viria a ocorrer em 1962. Naquelas terras formou-se o Sítio São 
João, o qual mais tarde tornou-se um povoado que conforme ata de 23 de janeiro de 1883, 
da Câmara de Vereadores de Garanhuns, tornou-se sede de um distrito. O referido 
povoado teve o seu desenvolvimento incrementado pela Estrada de Ferro que atingiu em 
1885. 

 
No ano de 1958, por projeto apresentado e deferido pelo Deputado Estadual 

Dr. Elpídio de Noronha Branco, a Asembleia Estadual de Pernambuco, por lei sancionada, 
o elevou a categoria de cidade, desmembrando o território do seu distrito o município de 
Garanhuns para com ele compor o seu próprio município. O topônimo do povoado origina-
se de uma capela dedicada a São João. 

 
Gentílico: são-joanense 
 
 Formação Administrativa 
 
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de São João, 

figura como distrito no município de Garanhuns. Assim permanecendo em divisão territorial 

http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1958


 

 

185 
 

datada de I-VII-1960. Elevado à categoria de município com a denominação de São João, 
pela lei estadual nº 3280, de 25-11-1958, desmembrado de Garanhuns. Sede no antigo 
distrito de São João. Constituído do distrito sede. Instalado em 16-05-1962. Em divisão 
territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído do distrito sede. 

 
 População 
 
De acordo com o CONDEPE/FIDEM (2010), o município de São João 

apresenta uma área de 258,333 km², com uma população residente total correspondente a 
21.312 habitantes, sendo a zona urbana constituída por 9.656 habitantes e a rural por 
11.656 habitantes, resultando numa densidade demográfica de 82,50 hab./km2. A taxa de 
mortalidade infantil de menores de 5 anos de idade a cada mil nascidos vivos de 1995 a 
2010, foi 292.  A taxa de mortalidade de menores de um ano para o município, estimada a 
partir dos dados do Censo 2010, é de 31,9 a cada 1.000 crianças menores de um ano. 

 
Das crianças de até 1 ano de idade, em 2010, 4,9% não tinham registro de 

nascimento em cartório. Este percentual cai para 0,8% entre as crianças até 10 anos. Com 
uma renda domiciliar per capita de 259,98 o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano do 
município de São João é de 0,593 de acordo com o CONDEPE/FIDEM (2010). 

 
As figuras a seguir ilustram os dados referentes à população, densidade 

demográfica, taxa de urbanização e taxa de crescimento anual do município de São João, 
fazendo um breve comparativo com o Estado de Pernambuco. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

21.312 9.656 

11.656 

82,5 45,31 
0,77 População residente total

População residente urbana

População residente rural

Densidade demográfica (hab./km²)

Taxa de urbanização (%)

Taxa de crescimento 2000-2010 (%aa)

Dados da População do município de São João. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Dados da População do Estado de Pernambuco. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 
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 Saúde 
 
 As figuras a seguir ilustram os dados referentes à saúde do município de 
São João, fazendo um breve comparativo com o Estado de Pernambuco. 
 

 

 
 
A figura a seguir apresenta os indicadores da saúde do município de São 

João/PE. 

 

 
 

 Indicadores Sociais 
 
Os indicadores de renda per capita, pobreza e IDH, dão a medida das 

condições de vida da população dos municípios atravessados pela rodovia. A metodologia 
de cálculo do IDH do PNUD envolve a transformação das dimensões índices de 
longevidade, educação e renda, que variam entre 0 (pior) e 1 (melhor) e a combinação 
destes índices em um indicador síntese. Quanto mais próximo de 1 o valor deste indicador, 
maior será o nível de desenvolvimento humano do país ou região. 

 

A tabela a seguir apresenta os indicadores sociais dos municípios em estudo 
enfatizando o município de São João/PE. 

 
Indicadores Sociais do Ano 2000: Renda, Pobreza e IDH 

Município 
Renda Per Capita (R$) % de 

Indigentes 
% de 

Pobres 
IDH 

1991 2000 

São João 61,89 76,67 49,48 73,81 0,593 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano - PNUD (2010). 
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Dados da Saúde do município de São João. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Indicadores gerais do município de São João. 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano - PNUD (2010). 
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 Educação 
 

A figura a seguir ilustra os dados referentes à educação do município. 
 

 

 
A tabela a seguir apresenta o número de matriculas e alfabetização no 

município de São João/PE. 
 

Educação, Número de Matrículas (2006) e Alfabetização (1991 e 2000). 

Município 
Ensino 
Infantil 

Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 
Taxa de Alfabetização 

(% 15 anos a mais) 

São João 637 5.138 864 
1991 2000 

56,030 40,250 

Fonte: INEP/ MEC. 

 
As figuras a seguir ilustram alguns estabelecimentos escolares encontrados 

no município de São João - PE. 
 

           

 
 

29 

76 

2 

2.355 

2.001 738 

0 

Taxa de analfabetismo (pop. De 15 anos e mais)(%)

Pessoas de 10 ou mais anos sem instrução ou menos
de 1 ano de estudo (%)

Pessoas de 10 ou mais anos de idade com 1 a 3 anos
de estudo (%)

Matrícula inicial no ensino fundamental- Anos iniciais

Matrícula inicial no ensino fundamental- Anos finais

Matrícula inicial no ensino médio

Matrícula inicial na educação profissional- nível técnico

Dados da Educação do Município de São João. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Escola Municipal de São João  
(setembro/2012) 

. 

Escola Municipal Senador Eliel Peixoto de Melo 
(setembro/2012) 
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 Aspectos Econômicos 
 

A maior fonte de geração de renda da cidade é a agricultura, destacando-se 
produtos agrícolas como milho, feijão, mandioca e tomate. Na pecuária se destaca a 
produção de bovinos, suínos e ovinos.  

 
As figuras a seguir ilustram alguns estabelecimentos comerciais encontrados 

no centro da cidade de São João/PE. 
 

 

 
 Habitação e Saneamento 

 
A figura a seguir ilustra os dados referentes a habitação e a infraestrutura 

urbana do município em estudo. 
 

Centro Comercial de São João (setembro/2012) 
. 

Instituição da indústria presente nestes municípios 
(setembro/2012) 

. 

Centro Comercial de São João (setembro/2012) 
. 
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As figuras a seguir ilustram alguns estabelecimentos públicos e privados 
encontrados no município de São João - PE. 
 

 

 

 

 
 

5.809 

37 

3.320 

7.929 

Domicílios particulares
permanentes

Domicílios particulares
permanentes  com saneamento
inadequado

Abastecimento de água
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Consumo de energia
elétrica(Mwh)

Dados da Habitação e Saneamento do Município de São João. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Secretaria de Defesa Social do município de 
São João (setembro/2012) 

. 

Previdência Social de São João 
(setembro/2012) 

 

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (setembro/2012) 

. 

Prefeitura de São João e Secretaria de 
Educação, Cultura e Esportes (setembro/2012) 

. 



 

 

190 
 

 

 Agricultura 
 

Devido ao seu clima frio e com maior altitude, o município de São João possui 
o café como lavoura permanente de destaque.  

 

A figura a seguir ilustra os dados referentes à agricultura do município. 
 

 

 
 

 Pecuária 
 

A figura a seguir ilustra os dados referentes à pecuária do município. 

 

 

12.096 
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Dados da Agricultura do Município de São João. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

Dados da Pecuária do Município de São João. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

Agência dos Correios de São João (setembro/2012) 
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 Produto Interno Bruto - PIB 
 

A figura a seguir ilustra os dados referentes ao PIB do município de São João. 

 

 
 

 Atrativos Turísticos 
 
 Turismo Religioso 

 
O turismo religioso é o principal atrativo do município de São João. O 

destaque fica por conta do Santuário de Santa Quitéria das Frexeiras, um dos mais 
importantes centros de romarias do Nordeste. A Cachoeira dos Carvalhos, a Bica do Sítio 
Matão, o Açude Público e o Mirante do Cruzeiro são outros pontos turísticos do local.  

 
 Artesanato 

 
O couro é responsável pela fabricação de malas, bolsas, cintos e outros 

artigos. Os bordados, cestarias e colchas também são conhecidos em toda a região. O 
folclore se destaca pela variedade de cordéis encontrados na cidade.  

 
11.3.8 Município de Garanhuns 

 
  Histórico  
 
No século XVII os primeiros povoadores da região foram os cariris e escravos 

negros que fugindo da escravidão e do jugo holandês se estabeleceram no local. Em 1658, 
o mestre-de-campo Nicolau Aranha Pacheco, o capitão Cosmo de Brito Cação, Antônio 
Fernandes Aranha e Ambrósio Aranha de Farias obtiveram de André Vidal de Negreiros, 
então Governador da Capitania de Pernambuco, uma sesmaria de 20 léguas de terras, em 
dois lotes, um nos campos dos Garanhuns e outro no Panema. Na sesmaria dos 
Garanhuns, fundou-se uma fazenda com a denominação de Sítio do Garcia, no local onde 
hoje se encontra a sede do município.  

 
Tudo indica que a fazenda estivesse em franco desenvolvimento quando, por 

volta de 1670, foi destruída pelos quilombolas dos mocambos de Curica Zumbi, Alto do 
Magano e outros, passando a ser chamada, daí por diante, Tapera do Garcia, 
denominação simplificada para Tapera, como ainda hoje é conhecida. A Guerra dos 
Palmares prejudicou sensivelmente o progresso da região, pois as fazendas ali localizadas 
estavam sob a ameaça constante de depredações, saques e morticínios, que obrigavam 

94.844 

4.294 
0 27 

6 67 

Dados do PIB 
PIB (R$ mil)

PIB per capita (em R$ 1,00)

Participação do território no PIB de PE (%)

% da Agropecuária no Valor Adicionado Bruto

% da Indústria no Valor Adicionado Bruto

% dos Serviços no Valor Adicionado Bruto

Dados do PIB do Município de São João. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 
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seus proprietários a abandoná-las, juntamente com a população branca. Exterminados, em 
1696, os últimos redutos negros, parece que a região se recuperou rapidamente, porquanto 
já em 1699, conforme F. A. Pereira da Costa, era expedida Carta Régia criando Varas de 
Juízo, ou Julgados, em diversas freguesias do sertão entre elas Garanhuns, sede da 
Capitania do Sertão de Ararobá, como era conhecida toda a zona entre o Cimbres e o 
Pajeú das Flores. 

 
Elevado à categoria de vila com a denominação de Garanhuns, por Carta 

Régia de 10-03-1811. Sede na povoação de Garanhuns. Instalada em 17-12-1813.  Pela lei 
provincial nº 1.309, de 1874, a sede municipal era elevada à categoria de cidade. Em 
divisão territorial datada de 18-VIII-1988, o município é constituído de 4 distritos: 
Garanhuns, Iratama, Miracica e São Pedro ex-Itacatu. 

 
Gentílico: garanhuense. 
 
 População 

 
De acordo com o CONDEPE/FIDEM (2010), o município de Garanhuns 

apresenta uma área de 458,550 km², com uma população residente total correspondente a 
129.408 sendo 115.356 localizados na zona urbana e 14.052 na zona rural. A taxa de 
mortalidade infantil de menores de 5 anos de idade a cada mil nascidos vivos de 1995 a 
2010, foi 1.450. A taxa de mortalidade de menores de um ano para o município, estimada a 
partir dos dados do Censo 2010, é de 12,2 a cada 1.000 crianças menores de um ano. 
 

Das crianças de até 1 ano de idade, em 2010, 7,7% não tinham registro de 
nascimento em cartório. Este percentual cai para 1,5% entre as crianças até 10 anos. Com 
uma renda domiciliar per capita de 480,22 o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano do 
município de Garanhuns é de 0,693 de acordo com o CONDEPE/FIDEM (2010). 

 
A figura a seguir ilustra os dados referentes à população, densidade 

demográfica, taxa de urbanização e taxa de crescimento anual do município de Garanhuns. 
 

 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

 

 
Com relação à população, dentre os oito municípios atravessados pela 

Rodovia, Garanhuns, isoladamente, responde por cerca de 85% da soma dos demais. 
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Todos experimentaram crescimento demográfico tanto no período 1991-2000 quanto no 
período 2000-2007, excetuando-se Jupi, no período 2000-2007. A população urbana 
ultrapassa os 50% da população nos municípios de São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo e 
Garanhuns, como se verifica na tabela a seguir.  
 

Evolução da População de Garanhuns. 

 
Fonte: Censo 2010 IBGE; IBGE Cidades - Evolução Populacional. 

 

 Indicadores Sociais 
 

Os indicadores de renda per capita, pobreza e IDH, dão a medida das 
condições de vida da população dos municípios atravessados pela rodovia. As maiores 
renda per capita surgem nos municípios de Garanhuns, Cachoeirinha e Lajedo, justamente 
aqueles que têm maior pujança econômica como se verá adiante. Os indicadores sociais 
de pobreza e IDH também acompanham, para melhor, o maior dinamismo dos três 
municípios citados (ultrapassando 0,600), como se observa na a seguir. 

 
Indicadores Sociais do Ano 2000: Renda, Pobreza e IDH 

Município 
Renda Per Capita (R$) % de 

Indigentes (*) 
% de 

Pobres (**) 
IDH 

1991 2000 

Garanhuns 139,91 167,83 25,43 48,10 0,693 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano - PNUD (2010). 
Obs.: (*) % de indigentes: Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita inferior a R$ 37,75, equivalentes 
a 1/4 do salário mínimo vigente em agosto de 2000. O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em 
domicílios particulares permanentes. 
(**) % de pobres: Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita inferior a R$75,50, equivalentes a 1/2 do 
salário mínimo vigente em agosto de 2000. O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios 
particulares permanentes. 

 
Ao se comparar com o período 1991-2000, todos os índices de 

desenvolvimento humano melhoraram nos oito municípios, confirmando uma tendência no 
Estado de Pernambuco e mesmo no Brasil. O IDH Municipal mais alto coincide com o 
município polarizador da Microrregião de Garanhuns, como se observa na tabela a seguir. 
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Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano - PNUD, 2010. 

 
 Saúde 
 
Segundo dados do IBGE (2009), a rede de saúde é composta por 75 

estabelecimentos de saúde total, sendo os 42 estabelecimentos públicos e 33 
estabelecimentos privados. O município apresenta 524 leitos para internação em 
estabelecimentos de saúde total. 

 
A figura a seguir, ilustra os dados referentes à saúde do município em estudo. 
 

 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010) 

 
Os indicadores de saúde da população atendida pelo sistema público de 

saúde o SUS, relevam que naqueles municípios mais pobres, a utilização é maior, 
enquanto que naqueles onde se verifica melhor condição de renda per capita 
(especialmente Garanhuns) a utilização é menor. Isto pode sugerir que há, naquele 
município, uma maior parcela da população que não depende dos serviços públicos de 
saúde, ou seja, que se utiliza mais intensamente dos convênios particulares. 

 
A figura a seguir ilustra os indicadores da saúde do município de Garanhuns 

no ano de 2006. 
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Indicadores Gerais da Saúde do Município de Garanhuns. 

 

 
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano - PNUD (2010) 

 

 
A cidade de Garanhuns conta com um hospital público de atendimento 

regional - Hospital Dom Moura, para onde são direcionadas as demandas dos municípios 
vizinhos, além de hospitais particulares e clínicas médicas. Destaca-se, ainda, em 
Garanhuns a presença do Hospital da Providência - único na AID especializado na saúde 
mental. 

 
A figura a seguir ilustra um estabelecimento de saúde encontrado no 

município de Garanhuns-PE.  
 

 
 
 
 

 Educação 
 
Segundo dados do IBGE (2012), na área de educação, o município de 

Garanhuns possui 74 estabelecimentos pré-escolares com 3.919 alunos matriculados, 122 
estabelecimentos do ensino fundamental com o número de alunos matriculados 
correspondentes a 24.639 e 21 estabelecimento de ensino médio com 6.881 alunos 
matriculados. 
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A figura a seguir ilustra os dados referentes à educação do município em 
estudo. 

 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

 
O município de Garanhuns apresenta uma situação mais favorável com taxa 

relativamente muito mais baixa indicando sua condição de polo da microrregião onde se 
insere. A relação número de matrículas/população escolarizável também é maior no 
município de Garanhuns. 

 
A tabela a seguir apresenta os dados relativos à educação no município de 

Garanhuns. 
 

Indicadores Educacionais em Garanhuns 

Nível Ensino Docentes Unidades Ensino Matrículas 

Escola Fundamental 995 122 24.639 

Pré-Escola 196 74 3.919 

Médio 351 21 6.891 

Superior 63 3 7.671 
Fonte: Censo IBGE (2010). 

 
A demanda por cursos superiores dos municípios mais próximos é 

direcionada para a cidade de Garanhuns que dispõe das seguintes unidades de ensino 
superior: 

 

 Universidade de Pernambuco (UPE) Campus Garanhuns - antiga 
Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns. Oferece os cursos 
de Licenciatura em Letras, Matemática, Ciências Biológicas, História, 
Geografia, Informática, Pedagogia e Psicologia; 

 Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG), vinculada a Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) - Clínica de Bovinos. Oferece os 
cursos de Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária e Pedagogia; 

 Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns (AESGA) oferece cursos de 
Administração de Empresas, Turismo, Marketing, Administração Hospitalar, 
e futuramente irá oferecer Jornalismo e Ciências Contábeis; 

 Fameg (Faculdade de Medicina de Garanhuns). Primeira instituição de 
ensino superior de medicina do interior de Pernambuco, vinculada a uma 
universidade de Tocantins. 
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Há ainda um projeto de inclusão digital utilizando os serviços de uma parceria 
com o Ministério das Comunicações, o Programa GESAC. 

 
As figuras a seguir ilustram alguns estabelecimentos escolares encontrados 

no município de Garanhuns.  
 

 

 
 

 Aspectos econômicos 
 

O município de Garanhuns apresenta como atividade econômica vários polos 
comerciais, industriais, sendo o turismo um importante fator de desenvolvimento do 
município. Garanhuns possui uma infraestrutura forte de comércio e telecomunicações, 
registrando-se a presença de um Shopping Center na sede distrital e provedor de internet. 

 

A tabela a seguir, apresenta o setor de comércio e telecomunicações do 
município de Garanhuns-PE. 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa de Informações Básicas Municipais, Gestão Pública (2001). 

 

As figuras a seguir ilustram alguns estabelecimentos comerciais encontrados 
no município de Garanhuns/PE. 

 

SENAC de Garanhuns (setembro/2012) Escola Estadual Henrique Dias 
(setembro/2012) 

. 
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 Agricultura  
 
As lavouras permanentes ocorrem com pouca expressão nos municípios da 

AID. Naqueles de clima mais frio e maiores altitudes - Garanhuns e São João - a 
cafeicultura é a lavoura permanente de destaque. A figura a seguir ilustra os dados 
referentes à agricultura do município. 

 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

 
 Pecuária 
 
Garanhuns destaca-se na bovinocultura, suinocultura e ovinocultura. A figura 

a seguir ilustra os dados referentes da pecuária do município. 

Eletropiso - loja comercial Garanhuns 
(setembro/2012) 

. 

Centro comercial de Garanhuns (setembro/2012) 

Polo comercial de Garanhuns (setembro/2012) 
 

Lojas Kollinas (setembro/2012) 
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Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

 
 Habitação e saneamento 
 
A figura a seguir, ilustra os dados referentes à habitação e saneamento do 

município em estudo. 
 

 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

 
As figuras a seguir ilustram alguns estabelecimentos de infraestrutura 

encontrados no município de Garanhuns/PE. 
 

      
CELPE (setembro/2012) 

 
Banco do Nordeste (setembro/2012) 
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 Produto interno bruto - PIB 
 
A figura a seguir ilustra os dados referentes ao PIB do município de 

Garanhuns. 

Banco Bradesco (setembro/2012) 
 

Fórum de Garanhuns (setembro/2012) 

Prefeitura de Garanhuns (setembro/2012) 
 

Rádio Jornal de Garanhuns (setembro/2012) 
 

DER- PE Garanhuns (setembro/2012) 
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 Atrativos Turísticos de Garanhuns 
 
O município de Garanhuns destaca- se devido ao seu clima agradável, suas 

festividades e seus pontos turísticos como o Relógio das Flores, o Parque Euclides 
Dourado - também conhecido como Parque dos Eucaliptos, o Palácio Celso Galvão, o 
Parque Ruben Van Der Linden - ou Parque Pau-Pombo, o Mosteiro de São Bento, o 
Castelo de João Capão, o Cristo do Magano, o Monumento do Ipiranga, o Seminário São 
José e as Sete Colinas. 

 
11.3.9 Diagnóstico Socioeconômico da Região em Estudo 

 
Os municípios influenciados pela duplicação da BR-423: São Caetano, 

Cachoeirinha, Lajedo, Calçado, Jupi, Jucati, São João e Garanhuns, possuem demandas 
nos aspectos de desenvolvimento socioeconômico que ainda não tem sido satisfeitas. A 
distribuição da renda apresenta uma grande desigualdade na região com índices de 
indigência entre 20 a 25% nestes municípios - rendas inferiores a R$ 100/mês. 

 
Garanhuns é a cidade mais populosa da região em estudo, com 

aproximadamente 130 mil habitantes segundo o censo 2010 do IBGE; Lajedo em segundo 
lugar possui mais de 36 mil habitantes e São Caetano, mais de 35 mil habitantes. Estas 
três cidades tem atraído as populações rurais por efeitos da prolongada estiagem e as 
dificuldades econômicas para a manutenção das atividades agropecuárias que permitam 
suprir as necessidades básicas. Dessa forma ocorre um êxodo rural, com a concentração 
urbana nos principais polos - Caruaru e Garanhuns e cidades próximas como São Caetano, 
Lajedo e São João, que tiveram um crescimento populacional elevado nos últimos cinco 
anos. 

 
Garanhuns é uma cidade com uma realidade diferente dos outros municípios 

estudados neste EIA. Além de ser a segunda maior cidade em população do agreste 
pernambucano, possui um clima especial, mais frio, pela altitude de 900 metros em que se 
encontra. Há um grande dinamismo econômico e cultural nesta cidade e os serviços, 
turismo, indústria e atividades agropecuárias planejadas tem marcado uma grande 
diferença na qualidade de vida e índice de desenvolvimento humano regional. Os níveis de 

Dados do PIB do Município de Garanhuns. 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 
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analfabetismo e indigência em Garanhuns são menores quando comparados com as 
outras cidades em estudo e isto se reflete no crescimento econômico da cidade. 

 
Outra cidade com grande crescimento regional é São Caetano, que sofre a 

influência positiva da expansão do polo de confecções e industrial de Caruaru. Estas duas 
cidades tem recebido um maior fluxo migratório das populações rurais dos municípios 
próximos. Lajedo tem observado um crescimento populacional e apresenta comércio e 
setor de serviços bastante desenvolvidos para o porte da cidade. As outras cidades: Jupi, 
Jucati, Calçado e Cachoeirinha não tiveram ainda um desenvolvimento maior, o que 
seguramente irá ocorrer com a duplicação da BR-423. 

 
O setor serviços, com as atividades econômicas fortemente ligadas à 

transferência de renda dos poderes públicos, municipal, estadual e federal continua sendo 
predominante na região e responde por mais de 70% do Valor Adicionado Bruto do PIB dos 
municípios. As dificuldades climáticas especialmente nos anos de grandes secas como tem 
acontecido em 2011, 2012 e 2013 estão afetando as atividades agropecuárias e ocasionam 
o fluxo migratório aos centros urbanos. O polo industrial de Caruaru e Toritama tem atraído 
mão de obra da região, com efeitos numa taxa de crescimento demográfico menor que a 
de outros municípios do Estado. Os níveis de desemprego são bastante elevados e os 
empregos nas prefeituras e outros órgãos da administração pública continuam sendo as 
maiores fontes de renda nestes munícipios, representando entre 40% a 90% do total de 
empregos formais da região, conforme a tabela a seguir. 

 
Empregados por atividade no setor formal 

Município 
Empregos 

Totais 
Administração 

Pública 
Serviços Comércio Agropecuária 

Cachoeirinha 1.080 769 60 168 34 

Calçado 463 415 14 31 - 

Garanhuns 16.799 3.165 4.387 6.367 315 

Jucati 598 548 6 38 4 

Jupi 1.014 812 20 134 2 

Lajedo 3.096 1.146 578 818 52 

São Caetano 2.470 1.187 279 414 24 

São João 1.156 944 73 96 20 
Fonte: BDE (2012). 

 
A informalidade é bastante elevada na região, tanto no setor rural como no de 

comércio e serviços urbanos, caracterizada por trabalhadores a tempo parcial e itinerante. 
Alguns indicadores comparativos entre as cidades afetadas pela duplicação da BR-423 
podem ser observados no quadro apresentado a seguir: 

 
Índices populacionais entre os municípios envolvidos diretamente no projeto. 

Município 
População 

Censo 
2010 

População 
Estimada 

2012 

Crescimento 
Populacional 

2000-2010 

Níveis de 
Natalidade 
(Nascidos 

Vivos) 

Urbanização 
2010 

IDH 
2000 

Índice 
GINI 

2010* 

Área 
Km² 

Densidade 
Demográfica 

Hab./Km² 

Garanhuns 129.392 131.169 0,95% 2.410 89,14% 0,693 59,90 459 282,21 

São João 21.305 21.549 0,76% 332 45,35% 0,593 57,34 258 82,50 

Jucati 10.604 10.742 0,90 % 183 26,67 % 0,553 51,23 121 87,92 

Jupi 13.709 13.899 1,07 % 287 60,98 % 0,609 50,52 105 130,54 

Calçado 11.125 11.051 -0,51% 153 34,25 % 0,582 53,70 122 91,23 
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Índices populacionais entre os municípios envolvidos diretamente no projeto. 

Município 
População 

Censo 
2010 

População 
Estimada 

2012 

Crescimento 
Populacional 

2000-2010 

Níveis de 
Natalidade 
(Nascidos 

Vivos) 

Urbanização 
2010 

IDH 
2000 

Índice 
GINI 

2010* 

Área 
Km² 

Densidade 
Demográfica 

Hab./Km² 

Lajedo 36.606 37.296 1,29 % 681 72,09 % 0,625 50,94 189 193,70 

Cachoeirinha 18.833 19.088 1,00% 298 80,82 % 0,642 46,89 179 104,98 

São Caetano 35.278 35.554 0,54% 582 76,76 % 0,580 50,75 383 92,93 
* Índice GINI - Indicador que determina a diferença de concentração de renda entre os mais ricos e mais pobres da região. 

 
Analisando os dados do quadro apresentado podemos observar que as 

cidades com maior crescimento populacional entre 2000 a 2010 foram: Lajedo (1,29%), 
Jupi (1,07%), Cachoeirinha (1,0%) e Garanhuns (0,95%). As cidades como Garanhuns, 
Cachoeirinha e São Caetano apresentam alta taxa de urbanização - superior a 76%, 
enquanto Calçado e Jucati tem predomínio das áreas rurais. 

 
O IDH demonstra melhores níveis para Garanhuns (0,693) e Cachoeirinha 

(0,642) e níveis mais baixos para Calçado, São Caetano e Jucati (inferiores a 0,600). A 
concentração de renda e nível de desigualdade indicada pelo índice GINI é muito elevada 
na região (superior a 50) e próximo da média nacional de 2010: 59,1. Apenas o município 
de Cachoeirinha tem um índice GINI inferior a 50. As principais atividades econômicas da 
região ainda possuem predominância agropecuária com plantios de ciclo curto: feijão, cana 
de açúcar, mandioca, milho, banana, café beneficiado e no caso de Garanhuns, o tomate é 
o principal produto agrícola. A indústria é ainda incipiente e o setor de comércio, serviços e 
turismo estão mais desenvolvidos em Garanhuns.  

 
Há problemas sociais importantes na região marcada pelo elevado índice de 

população indigente com renda per capita inferior a R$ 100,00 e que em alguns municípios 
ultrapassam 25% da população. Os programas de inclusão social nestes municípios tem 
um peso muito importante e tem melhorado parcialmente a situação de penúria de boa 
parte da população. Bolsa Família, Projovem, Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil, Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, tem sido fundamentais para amenizar 
problemas como a desigual distribuição da renda, o desemprego, a baixa taxa de 
escolaridade e a falta de uma política de geração de emprego e renda mais efetiva. 
Embora num primeiro momento o assistencialismo seja um fator que garante a 
sobrevivência das famílias em situação de risco, em longo prazo se transforma em um 
problema de desmobilização da população pela luta de oportunidades na procura de uma 
vida mais digna com emprego, saúde e educação garantidos.  

 

Na região agreste, apesar das dificuldades ambientais que a falta de água possa 
ocasionar nos longos períodos de seca, há também um potencial biológico que pode 
transformar o cenário econômico local se os investimentos forem bem canalizados para a 
promoção de ações contundentes na promoção de atividades agropecuárias com assistência 
técnica bem fundamentada. Um exemplo é a possibilidade de desenvolver um programa de 
aquicultura intensiva com recirculação e aproveitamento das águas salobras que nos poços da 
região existem e que atualmente não têm sido utilizadas. Exemplos bem sucedidos de poli 
cultivos de camarões, tilápias e plantas halófitas tem sido realizados em vários países com 
águas salobras e no agreste paraibano já há experiências similares com bons resultados. 

 

A duplicação da BR-423 além de facilitar o escoamento de produto e o tráfego 
da população local constitui um importante fator de integração e troca de informações entre 
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cidades da região, do estado e do Nordeste que certamente vão gerar progresso em 
muitos aspectos. 
 

Na tabela a seguir é demonstrada a taxa de crescimento geométrico anual da 
população por situação de domicílio. 
 

Taxa de crescimento geométrico anual da população por situação de domicílio 

Municípios 
2010 

Total (%) Urbana (%) Rural (%) 

Cachoeirinha 1 2,32 -3,11 

Calçado -0,51 1,56 -1,43 

Garanhuns 0,95 1,1 -0,18 

Jucati 0,9 2,19 0,47 

Jupi 1,06 3,75 -2 

Lajedo 1,29 1,6 0,56 

São Caetano 0,54 1,87 -2,84 

São João 0,77 3,06 -0,78 
Fonte: CONDEPE/FIDEM e BDE (2012).  

 

Na figura a seguir é exibido um gráfico de população do estado de Pernambuco. 

 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2010). 

 
No estado de Pernambuco há uma predominância da população urbana que 

alcança 80%. Dos municípios em estudo seguem esta tendência: Garanhuns com 89,1% 
de população urbana, Cachoeirinha com 80,8%, São Caetano -74,8% e Lajedo com 72%, 
Jupi tem 60,9% de população urbana e nos restantes municípios a ocupação rural 
predomina com taxas de população urbana de: 45,3% em São João, 34,2% em Calçado e 
26,6% em Jucati. Com exceção de Lajedo e Jucati, que apresentam taxas pequenas de 
crescimento da população rural. Em todos os municípios restantes há sinalização para o 
êxodo rural e a mudança para as cidades da região e outras do estado como maiores 
possibilidades de emprego, como Recife e Caruaru. A taxa de desemprego da região no 
período entre 2000 a 2010 segundo o IBGE foi a seguinte: 

 
Taxa de desemprego dos municípios no período de 2000 a 2010 

Município Taxa desemprego 

Calçado 2,85 

Cachoeirinha 7,12 

Garanhuns 13,55 

Jucati 2,0 

Jupi 3,94 

Lajedo 7,84 

São Caetano 9,81 

São João 5,30 
Fonte: IBGE (2012). 

 

Os municípios com maior densidade populacional como Garanhuns, São 
Caetano e Lajedo apresentam também uma maior taxa de desemprego na última década 
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estudada (2000 a 2010). Os outros municípios onde predomina a atividade rural como Jucati, 
Calçado e São João possuem taxas menores de desemprego, conforme tabela a seguir. 

 

Evolução de renda per capita da população em estudo (1991-2000) 

Municípios 
1991 2000 

Valor (R$1,00) 

Cachoeirinha 103,99 124,1 

Calçado 53,48 73,72 

Garanhuns 139,91 167,83 

Jucati 53,08 65,58 

Jupi 59,86 91,43 

Lajedo 95,6 121,56 

São Caetano 73,79 93,86 

São João 61,89 76,67 
Fonte: BDE e CONDEPE/FIDEM (2012).  

 

Os dados disponíveis mais atualizados da série histórica anterior apresentam 
um ligeiro crescimento da renda per capita entre os anos 1991 a 2000, com taxas entre 19 
a 27% nos municípios em estudo. A diferença entre Garanhuns com R$ 167,83 e Jucati 
com R$ 65,58 foi de 60,9% no ano 2000. Entre os anos 2000 a 2010, a evolução da renda 
per capita equiparou estas diferenças. 

 

 Aspectos econômicos 
 

Os municípios em estudo, com exceção de Garanhuns tem uma pequena 
participação no Produto Interno Bruto do estado de Pernambuco, cuja soma corresponde a 
1,98 % do PIB estadual, enquanto que Garanhuns é responsável por 1,2% ou mais de 60% 
do PIB total destes municípios. Entre 2008 e 2010 o crescimento do PIB nestes municípios 
tem sido muito pequeno e não tem acompanhado o desenvolvimento da região agreste 
central que influencia os municípios de São Caetano e Cachoeirinha.  

 
A base econômica continua sendo agropecuária com exceção de Garanhuns, 

que pela vocação turística, tem movimentado outros segmentos de comércio e serviços. Há 
problemas de inclusão social em grande parte da população da região que ainda vive na 
linha da extrema pobreza e dependem de programas sociais municipais, estaduais e 
federais, para garantir a sobrevivência mínima. A desigualdade econômica é marcante e 
produz vários problemas agravados pelas deficiências na oferta educacional de qualidade 
e acesso à saúde, saneamento básico e participação em atividades culturais. A tabela e 
gráfico a seguir ilustram esses dados. 

 
Participação do produto interno bruto - PIB dos municípios no PIB do Estado. 

Municípios 
2008 2009 2010 

Participação (%) 

Cachoeirinha 0,11 0,1 0,11 

Calçado 0,06 0,07 0,06 

Garanhuns 1,18 1,2 1,2 

Jucati 0,06 0,07 0,05 

Jupi 0,08 0,09 0,08 

Lajedo 0,2 0,22 0,2 

São Caitano 0,16 0,17 0,17 

São João 0,1 0,12 0,11 

Fonte: BDE e CONDEPE/FIDEM (2012).  
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Fonte: CONDEPE/FIDEM (2012). 

 

O Produto Interno Bruto do estado de Pernambuco no ano de 2010 foi de R$ 
95.187 milhões e na Região de Desenvolvimento - RD o valor do PIB foi de R$ 7.222. A 
cidade de Garanhuns com um PIB de 1.140 milhões tem um peso importante quando 
comparado com o PIB dos outros municípios pernambucanos que variam entre R$ 52 
milhões a R$195 milhões. Garanhuns chega a representar 2/3 do Produto Interno Bruto 
regional dos municípios. Aspectos históricos e estruturais marcam certo atraso regional no 
agreste pernambucano comparado com o dinamismo que teve a Zona da Mata nas últimas 
décadas. Os indicadores econômicos refletem nos índices de desenvolvimento social que 
podem ser avaliados pelo baixo desempenho do IDH-M e elevado nível de exclusão social, 
sendo os indicadores de IES muito elevados apenas atrás dos níveis da zona do sertão. A 
exclusão social reflete no atraso socioeconômico da região que apresenta altos níveis de 
pobreza absoluta e indigência.  

 
Na tabela a seguir, podemos observar o peso das atividades econômicas 

agropecuárias nos municípios. No caso de Garanhuns o setor serviços representa 75% do 
Valor Adicionado Bruto do município, o de indústria 22,31% e o agropecuário apenas 
2,69%. Em todos os municípios, o setor serviços é a atividade econômica preponderante 
com mais de 70% de participação do Valor Adicionado Bruto. O comércio e o setor 
industrial de transformação têm importância nos municípios de Garanhuns e Lajedo. 
 

Indicadores econômicos nos municípios em estudo (2000-2010). 

Município 
Área 
(Km²) 

 

Densidade 
(Hab/ Km²) 

População 
2010 

Renda 
média 

domiciliar 
per capita 
2000 (R$) 

Renda 
média 

domiciliar 
per capita 
2010 (R$) 

PIB 
milhões 

(R$) 

PIB per 
capita 

(R$ 
1,00) 

Participação 
município e 
RD no PIB 

PE (%) 

Valor 
agropecuária 

no valor 
adicionado 
bruto (%) 

Cachoeirinha 179,261 104,98 18.819 247,57 297,29 103 5.492 0,11 14,14 

Calçado 121,947 91,23 11.125 143,22 213,95 56 5.032 0,06 23,41 

Garanhuns 458,55 282,21 129.408 329,48 480,22 1.140 8.815 1,20 2,69* 
Jucati 120,603 87,92 10.604 124,48 226,64 52 4.889 0,05 21,96 

Jupi 104,99 130,54 13.705 184,78 258,83 72 5.267 0,08 21,79 

Lajedo 189,095 193,7 36.628 238,93 328,72 195 5.315 0,2 9,37 

São Caetano 382,463 92,23 35.274 183,85 294,93 158 4.486 0,17 4,55 

São João 258,33 82,50 21.312 151,49 259,98 104 4.686 0,11 22,39 
Fonte: BDE e CONDEPE/FIDEM (2012). 

 
As menores rendas domiciliares per capita em 2010 são as dos municípios de 

Calçado (R$ 213,95) e Jucati (R$ 226,64) e as maiores nos municípios de Garanhuns (R$ 
480,22) e Lajedo (R$ 328,72). Entre Garanhuns e Calçado, a diferença de renda domiciliar 
per capita é de 55,45%, marcando a significativa disparidade intermunicipal na área em 
estudo. O menor valor de PIB per capita em 2010 está no município de São Caetano com 
R$ 4.486 e Garanhuns com R$ 8.815 (diferença de 49,1% entre estes municípios). 

 
Com relação às finanças públicas nestes municípios podem-se observar 

alguns dados representativos: 
 



 

 

207 
 

Finanças públicas em 2011 nos munícipios em estudo 

Município 
Receita 

municipal 
(R$ mil) 

Receitas 
correntes 
(R$ mil) 

Despesa 
total 

(R$ mil) 

Despesas em 
educação 

(%) 

Despesas 
em saúde 

(%) 

Cachoeirinha 22.277 25.114 24.611 28,54 27,24 

Calçado 18.842 18.719 18.449 37,33 18,99 

Garanhuns 157.457 163.512 155.000 32,50 22,19 

Jucati 19.247 20.178 19.196 38,74 16,11 

Jupi 24.846 24.397 25.517 42,49 16,68 

Lajedo 54.534 53.916 50.844 55,56 14,92 

São Caetano 38.504 41.723 46.845 39,31 19,55 

São João 31.790 32.115 31.919 44,03 21,57 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2012). 

 
Mais de 50% das despesas gerais desses municípios correspondem à saúde 

e educação, destacando-se Lajedo que destina 70,48% das suas receitas para estes fins. 
As prefeituras locais, de maneira geral, não possuem recursos para destinar às atividades 
de desenvolvimento estrutural da economia. Os recursos para manutenção, ampliação e 
reforma de transportes e sistemas viários nestes munícipios são escassos e dependem dos 
aportes estaduais e federais. 

 
 Aspectos de Infraestrutura - Habitação e Saneamento 
 
No estado de Pernambuco, segundo dados da CONDEPE/FIDEM (2012), a 

maior parte dos domicílios possuem sistema de abastecimento de água potável (62%) e 
uma proporção superior próxima a 80% contam com rede de energia.  

 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2012). 

 
Nos municípios em estudo há deficiências nos aspectos de saneamento 

básico e infraestrutura básica. A demanda por moradias ainda não tem sido plenamente 
satisfeita. Essa situação tem melhorado nos últimos anos através dos programas como Luz 
para Todos e Minha Casa Minha Vida, porém ainda há muitos moradores na região que 
não possuem casa própria nem fornecimento de energia, água potável e esgotamento 
sanitário. Nos municípios menores, estima-se que 20 a 40% das moradias apresentam 
algum tipo de deficiência na infraestrutura básica. 

 
Alguns aspectos como coleta e gerenciamento dos resíduos sólidos, coleta 

seletiva de lixo urbano, esgotamento sanitário, vias de comunicação, segurança pública, 
defesa civil, infraestrutura de esportes e lazer e outros aspectos de infraestrutura, ainda 
podem ser considerados deficitários nos municípios localizados na AID/AII. As cidades de 
Lajedo e Garanhuns apresentam graus de melhoria em relação às demais. Nos outros 
municípios há grandes problemas estruturais e políticos que são ainda resquícios de anos 
de dominação econômica e política, com centralização do poder na capital e em Caruaru 
em detrimento das outras cidades do interior de Pernambuco. Nesse sentido, o aspecto 
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viário possui um papel fundamental na integração socioeconômica regional transferindo 
produtos, conhecimento, riqueza e inserindo populações que estiveram marginalizadas dos 
processos produtivos e educacionais. 

 
A seguir, dados de consumo de energia elétrica nos municípios estudados. 
 

Consumo de energia elétrica nos municípios em estudo  

Municípios 

2011 

Total (Kw) 
Residencial 

(Kw) 
Industrial 

(Kw) 
Comercial 

(Kw) 
Rural 
(Kw) 

Poderes 
públicos 

(Kw) 

Iluminação 
pública 

(Kw) 

Outros 
(Kw) 

Total Estadual 10.181.485 3.927.381 1.997.067 2.096.376 556.834 573.926 412.187 617.714 

Cachoeirinha 10.324 7.286 362 1.005 493 365 778 34 

Calçado 4.652 2.280 131 263 736 206 212 824 

Garanhuns 127.976 50.465 19.824 22.338 6.845 5.604 5.447 17.452 

Jucati 4.278 2.545 40 221 810 248 211 204 

Jupi 6.258 3.753 121 549 1.121 233 402 79 

Lajedo 31.045 13.474 8.432 2.732 3.872 922 1.332 282 

São Caitano 22.764 11.408 3.268 1.576 1.072 519 1.286 3.635 

São João 7.929 3.669 56 554 2.476 472 634 67 
Fonte: BDE e CONDEPE/FIDEM (2012). 

 
Nos municípios em estudo o consumo de energia elétrica é de 215.226 Kw, o 

qual corresponde a 2,11% do consumo total dos estados e os consumidores de energia 
elétrica registrados no ano de 2011 podem ser resumidos na seguinte tabela a seguir: 

 
 

Consumidores de energia elétrica nos municípios em estudo 

Município Total Residencial Industrial Comercial Rural 

Cachoeirinha 8.305 7.518 92 385 207 

Calçado 3.513 2.897 7 102 428 

Garanhuns 47.513 40.662 201 3.076 3.162 

Jucati 3.747 3.244 15 63 371 

Jupi 5.030 4.305 17 181 459 

Lajedo 15.590 13.775 82 771 823 

São Caetano 13.526 12.516 32 406 489 

São João 6.553 4.228 15 237 1.955 
Fonte: BDE (2012). 

 
A estimativa do Governo do estado é que mais de 80% da população das 

regiões agreste central e meridional possuam fornecimento de energia elétrica, porém 
ainda há vários setores rurais que não tem acesso à energia elétrica e as estatísticas ainda 
não são muito confiáveis. O Programa Luz para Todos tem reduzido sensivelmente o 
problema de fornecimento de energia especialmente nos locais menos desenvolvidos, 
como é o caso da região agreste pernambucana. 

 
Nos municípios em estudo, Garanhuns destaca-se pelo número de terminais 

telefônicos instalados em 2011 (21.241) e o município de Lajedo 2.608, proporcionalmente 
à população total nestes municípios, o que corresponde a 16,3% e 7,1%. Esses dados 
estão apresentados na tabela a seguir. 

 
 

Terminais telefônicos instalados e em serviço 

Municípios 
2011 

Acessos instalados Acessos em serviço Telefones de uso público 

Total do Estado 1.212.256 778.583 41.747 
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Terminais telefônicos instalados e em serviço 

Municípios 
2011 

Acessos instalados Acessos em serviço Telefones de uso público 

Cachoeirinha 1.083 735 102 

Calçado 409 248 53 

Garanhuns 21.241 16.506 920 

Jucati 250 163 22 

Jupi 608 416 61 

Lajedo 2.608 1.644 168 

São Caetano 1.430 1.148 148 

São João 741 428 46 
Fonte: BDE (2012). 

 
Sistemas de comunicação como rádios e emissoras de televisão estão 

presentes em Garanhuns, e no caso de estações de rádio, em municípios menores, como 
Lajedo e São Caetano. O acesso à internet e outras formas de comunicação é 
relativamente bem servido nestes municípios e isto tem promovido mudanças educativas e 
de participação popular nos últimos anos na região. A expectativa é de cada vez mais a 
população do agreste venha a procurar informações sobre aspectos de desenvolvimento 
socioeconômico e educativo na região.  

 
 Transportes 

 
A frota de veículos é proporcionalmente adequada ao número de habitantes 

dos munícipios, com predominância de transportes particulares - automóveis e motos, e 
certa deficiência de transporte coletivo. Em cidades mais populosas como Garanhuns, há 
proporcionalmente 20% a 40% menor frota de ônibus e micro-ônibus que cidades menores 
como São Caetano e Cachoeirinha. O transporte público é ainda deficiente na região e 
demanda novos investimentos. Os dados a respeito da frota de veículo estão apresentados 
na tabela a seguir. 
 

Frota de veículos por tipo nos municípios em estudo no estado de Pernambuco 

Municípios 
2012 

Total Automóvel Caminhão Caminhonete Camioneta Ônibus Motocicleta 

Total Estadual 2.279.075 1.072.631 83.936 102.660 89.090 17.886 764.544 

Cachoeirinha 4.315 1.346 144 230 102 9 1.843 

Calçado 2.039 612 52 66 37 18 1.065 

Garanhuns 40.834 20.518 1.790 2.109 1.322 137 11.513 

Jucati 1.649 492 118 71 24 17 818 

Jupi 2.925 1.088 151 121 48 23 1.256 

Lajedo 10.777 4.395 495 544 307 45 3.611 

São Caitano 7.069 2.408 282 224 152 33 3.261 

São João 2.670 862 92 129 41 15 1.366 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2012). 

 
 Vias de Comunicação e Acessibilidade 
 
A rodovia BR-423 possui vital importância no desenvolvimento dos municípios 

que a partir deste eixo viário foram crescendo e se urbanizando. Há ainda certas 
deficiências na rede viária quando se trata de caminhos secundários que interligam outras 
localidades. Muitas destas vias em épocas chuvosas ficam com seu tráfego comprometido. 
A área de influência do empreendimento demanda por novos investimentos. Nesse sentido, 
a duplicação da BR-423 pode ser considerada fundamental para o crescimento de vários 
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setores que a partir deste eixo devem desenvolver ramais viários para atender a demanda 
local de transporte. 

 
Um dos aspectos que influenciam a qualidade das redes viárias na região 

está determinado pela pouca disponibilidade de recursos municipais para investimentos em 
manutenção, reforma ou ampliação de vias públicas. A tendência de privilegiar a região 
agreste central com novos investimentos em infraestrutura de rodovias tem ocasionado um 
desequilíbrio entre os municípios que não estão inseridos no polo industrial e de 
confecções do agreste central. Há uma dependência significativa para a realização de 
novas obras que a região demanda em função dos recursos estaduais e federais que são 
alocados de maneira desigual entre as microrregiões do agreste pernambucano. 

 
Com exceção de Garanhuns, não foram observados nos demais municípios 

equipamentos que facilitem a acessibilidade de pessoas com deficiência física, sendo 
então necessário um planejamento de obras que venham atender a este público. 

 
 Atividades agropecuárias e sua importância econômica na região em 

estudo 
 
Nos municípios em estudo, as principais atividades agrícolas estão 

concentradas em culturas sazonais de ciclo curto como é o caso de feijão, mandioca, 
banana, café e no município de Garanhuns o tomate. Atividades de produção de 
forrageiras dão suporte à pecuária regional especialmente no caso de capim e palma 
forrageira, porém não têm sido contabilizadas. O valor dos cultivos comparado com a 
produção estadual é pequeno e em muitos casos não ultrapassa 1% da produção total. O 
caso do tomate produzido em Garanhuns é uma exceção representando em torno de 5,9% 
da produção estadual pelas características particulares de altitude e clima deste município. 
Os outros cultivos podem ser considerados de subsistência e sua comercialização é 
preferencialmente local. O gráfico e tabela a seguir ilustram esses dados.  

 

 
Fonte: BDE e CONDEPE/FIDEM (2012). 

 
Principais culturas agrícolas nos municípios em estudo 

Município 
Feijão 

(R$1.000) 
Mandioca 
(R$1.000) 

Milho 
(R$1.000) 

Café 
beneficiado 
(R$1.000) 

Cana-de-açúcar 
(R$1.000) 

Tomate 
(R$1.000) 

Total 
(R$1.000) 

Cachoeirinha 1.841 486 199 - - - 2.538 

Calçado 4.438 2.400 688 - - - 7.974 

Garanhuns 1.806 1.600 - - - 5.490 36.224 

203.404 121.873 106.143 
6.695 

2.842.040 

0
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1.000.000
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2.000.000
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Valor da produção das principais culturas agrícolas (R$ 1.000) 
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Principais culturas agrícolas nos municípios em estudo 

Município 
Feijão 

(R$1.000) 
Mandioca 
(R$1.000) 

Milho 
(R$1.000) 

Café 
beneficiado 
(R$1.000) 

Cana-de-açúcar 
(R$1.000) 

Tomate 
(R$1.000) 

Total 
(R$1.000) 

Jucati 2.555 3.024 - 540 - - 7.204 

Jupi 3.205 7.917 - - - 560 12.619 

Lajedo 3.579 1.350 - - - - 5.229 

São Caetano 515 - - - 500 350 1.944 

São João 11.968 5.760 - - - 420 18.462 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2012). 

 
Em termos de valores da produção agrícola, destacam-se os municípios de 

Garanhuns, com R$ 36.224.000,00, dos quais 15,1% correspondem à cultura de tomate, e 
o município de São João, com faturamento de R$ 18.462.000, sendo o feijão responsável 
por 64,8% do total. 

 
De importância econômica local, a pecuária desta região possui produção 

relativamente pequena se comparada à produção estadual, atuando principalmente na 
fabricação de artefatos de couro a partir do gado bovino.  
 

 
Fonte: BDE e CONDEPE/FIDEM (2012). 

 

 
Principais produtos da pecuária local nos municípios em estudo 

Município 
Bovinos 

(Cabeças) 
Ovino 

(Cabeças) 
Suíno 

(Cabeças) 
Caprino 

(Cabeças) 
Equino 

(Cabeças) 

Cachoeirinha 18.239 3.600 4.018 - - 

Calçado 6.125 2.200 460 - - 

Garanhuns 36.800 4.100 2.360 - - 

Jucati 9.225 550 670 - - 

Jupi 6.750 1.600 2.010 - - 

Lajedo 19.013 - 3.088 - 2.530 

São Caetano 22.500 4.750 - 6.980 - 

São João 15.340 1.730 - 490 - 
Fonte: CONDEPE/FIDEM (2012). 

 
Destacam-se o número de cabeças de gado bovino em Garanhuns (36.800) e 

São Caetano (22.500). A seca prolongada em 2012 e 2013 tem ocasionado graves perdas 
de gado ainda não calculadas mais com estimativas que superam 25% do total. 

 
 Indicadores sociais 
 
A região Nordeste é marcada por grandes desigualdades sociais e 

econômicas, estando durante muitos anos postergada no processo de crescimento do país. 
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Nos últimos anos, o estado de Pernambuco e a região agreste central em particular, teve 
um crescimento significativo que tem refletido na qualidade de vida da população 
melhorando os principais índices de desenvolvimento humano. 

 
Os dados oficiais do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 

PNUD estão desatualizados. Desde o ano 2000 ocorreram mudanças que ainda não estão 
oficialmente computadas. 

 
Nas tabelas a seguir observamos que há uma diferença significativa entre 

Garanhuns, com um IDH municipal de 0,693 e os outros municípios com valores inferiores 
a 0,65. Acompanhando esta tendência, o município de Garanhuns lidera o IDH Renda com 
0,628 (os restantes são inferiores a 0,58) e IDH Educação com 0,769 (os restantes 
inferiores a 0,68). Educação e renda são fatores que tem proporcionalidade direta na 
região. 

 

 
Fonte: PNUD (2000). 

 
 

IDH dos centros urbanos na área de influência da BR-423. 

Município 
IDHM 
(1991) 

IDHM 
(2000) 

IDHM-
Renda 
(1991) 

IDHM-
Renda 
(2000) 

IDHM-
Longevidade 

(1991) 

IDHM-
Longevidade 

(2000) 

IDHM-
Educação 

(1991) 

IDHM-
Educação 

(2000) 

Recife  0,74 0,797 0,727 0,77 0,676 0,727 0,818 0,894 

Caruaru  0,651 0,713 0,622 0,665 0,672 0,706 0,658 0,767 

Arcoverde  0,639 0,708 0,586 0,631 0,648 0,721 0,684 0,772 

Garanhuns  0,617 0,693 0,598 0,628 0,588 0,681 0,664 0,769 

Cachoeirinha  0,545 0,642 0,548 0,578 0,581 0,706 0,505 0,641 

Lajedo  0,545 0,625 0,534 0,574 0,566 0,606 0,536 0,696 

Jupi  0,5 0,609 0,456 0,527 0,53 0,644 0,514 0,656 

São João  0,483 0,593 0,461 0,497 0,496 0,61 0,492 0,672 

Calçado  0,487 0,582 0,437 0,491 0,53 0,606 0,495 0,649 

São Caetano  0,474 0,58 0,491 0,531 0,507 0,58 0,423 0,63 

Jucati  0,47 0,553 0,436 0,471 0,479 0,547 0,494 0,64 
Fonte: PNUD (2000). 

 
A posição dos municípios do estado de Pernambuco no ranking de 

desenvolvimento municipal é muito baixa, lidera Recife na 632ª posição com IDH-M de 
0,797, Caruaru na região agreste central ocupava no ano 2000 a posição 2749ª com IDH-M 
de 0,713 e Garanhuns na 3113ª posição com IDH-M de 0,693. Os municípios restantes da 
área em estudo estão entre 3881ª à 5278ª posição entre os municípios brasileiros. Nos 
últimos dez anos a influência do polo têxtil no agreste central teve um impacto importante 
na região e os programas de inclusão sociais elevaram a qualidade de vida da população 
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local com mudanças no IDH municipal. A duplicação da BR-232 entre Recife e Caruaru 
trouxe um impulso socioeconômico importante para a região, e a expectativa é a de que 
algo similar venha a ocorrer com a duplicação da BR-423 em estudo. 

 

 Saúde 
 

Os aspectos socioeconômicos refletem nos problemas de saúde da região. Os 
principais problemas de saúde locais estão associados às mudanças na qualidade de vida nas 
quais a alimentação influi de maneira crucial no surgimento de doenças que causam os 
maiores índices de mortalidade regional: doenças circulatórias, diabetes e neoplasias. A 
nutrição inadequada, qualitativa e quantitativa, associada aos fatores de stress da vida 
moderna, o abuso de álcool, cigarro e outras drogas não lícitas afetam o sistema imunológico, 
sendo causas de doenças graves que acarretam níveis de mortalidade elevados. 

 

Na tabela a seguir a partir de dados do Ministério da Saúde pode-se observar 
as principais causas de mortalidade: 

 
Coeficiente de mortalidade (para cada 100.000 habitantes) 

Causa de óbito 2002 2004 2006 2008 

Infarto 23,4 31,5 46,9 146,8 

Diabetes mellitus 32,1 20,0 77,2 72,0 

Agressões 38,0 22,9 30,3 66,5 

Doenças cerebrovasculares 49,7 77,2 66,2 63,7 

Acidentes de trânsito 17,5 20,0 22,1 24,9 

Neoplasia mama 5,7 - 5,4 10,9 

Neoplasia colo do útero - 5,6 10,8 10,9 

AIDS 5,8 2,9 5,5 5,5 
Fonte: Ministério da Saúde (2010). 

 

Vale destacar que há uma evolução no número de mortalidade por infarto e 
diabetes entre 2002 e 2008. Igualmente os acidentes de trânsito sofreram evolução e 
representam atualmente a quinta causa das mortes na região. No ano de 2012, segundo o 
Ministério da Saúde, foram registrados 36.986 óbitos infantis, sendo 11.505 na região 
Nordeste (31,1% do total nacional). Em Pernambuco, o número de mortalidade infantil em 
2012 foi de 1.835, dos quais, a região agreste, teve 464 casos e a microrregião de 
Garanhuns 103 casos (5,6% do total estadual). A taxa de mortalidade infantil no primeiro 
ano de vida, nos municípios em estudo, varia entre 7 a 21 mortos para cada 1.000 
nascidos vivos, em alguns casos mais elevada que a média do estado de Pernambuco (18 
mortos/1000 nascidos vivos). As principais causas são doenças do aparelho respiratório e 
afecções no período perinatal, que somadas representam 81% das causas de óbito infantil. 
O gráfico a seguir ilustra dados de saúde do estado de Pernambuco. 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2010). 
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Há uma deficiência tanto no número de hospitais e leitos, como no de 
profissionais da saúde na região em estudo. Não há uma política de prevenção das doenças 
através de programas de educação nutricional, atendimento familiar e comunitário que 
poderiam mudar sensivelmente o quadro da saúde regional. Problemas de cirurgias de maior 
complexidade demandam que os pacientes tenham que ser transferidos para cidades de maior 
porte como Caruaru e Recife. Garanhuns apesar de uma melhor situação, ainda apresenta 
certo desequilíbrio na oferta de leitos e atendimento ambulatorial. Os problemas 
socioeconômicos acompanham uma situação de incidência de doenças associadas aos 
setores mais pobres da população: desnutrição e má nutrição, diabetes, problemas de 
infeções gastrointestinais e outras doenças. Um programa de saúde pública preventiva poderia 
reduzir sensivelmente esses aspectos de deficiência no atendimento à saúde do agreste. A 
falta de sistema de esgotamento sanitário adequado e as dificuldades para obter água potável 
suficiente na região agravam os problemas de doenças e são fatores que podem provocar 
epidemias, como cólera. O uso de água de rios e riachos contaminados para atender as 
necessidades da população local também tem efeitos que comprometem sua saúde. O gráfico 
a seguir ilustra dados de principais causas de mortalidade na região de estudo. 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2010). 

 

 Fatores da educação nos munícipios em estudo 
 
A região em estudo apresenta deficiências na oferta de educação em todos 

os níveis. Apesar de existir um elevado número de matrículas nos anos do ensino 
fundamental inicial, há índices altos de evasão escolar nos anos finais e na educação 
média. O ensino técnico profissionalizante apenas é ofertado no município de Garanhuns 
que conta com três estabelecimentos de nível superior e que atrai os estudantes da região. 
As tabelas e gráfico a seguir ilustram esses dados. 

 
Número de escolas segundo o tipo de ensino 

Município Creche Pré-escolar Fundamental Médio Superior 
Técnico 

Profissional / 
Supletivo 

Cachoeirinha 1 25 27 1 - 3 

Calçado 2 19 21 1 - 1 

Garanhuns 33 63 123 21 3 23 

Jucati - 20 20 2 - 6 

Jupi 1 24 25 2 - 2 

Lajedo 5 36 49 5 - 34 

São Caetano 9 53 56 6 - 17 

São João - 18 37 2 - 2 
Fonte: BDE e CONDEPE/FIDEM (2012). 
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Dados de analfabetismo e número de matrículas nos municípios em estudo 

Município 

Taxa 
analfabetismo 

Ano 2000* 
% 

Taxa 
analfabetismo 

Ano 2010* 
% 

Matriculas 
Ensino 

Fundamental 
Anos iniciais 

Matriculas 
Ensino 

Fundamental 
Anos finais 

Matriculas 
Ensino 
Médio 

Matriculas 
Ensino 

Profissional 
Técnico 

Cachoeirinha 36,42 29,45 1.840 1.607 740 - 

Calçado 37,97 29,06 936 845 461 - 

Garanhuns 22,91 16,23 12.783 10.806 7.266 465** 

Jucati 41,16 29,16 1.180 992 432 - 

Jupi 36,90 29,15 1.678 1.296 721 - 

Lajedo 30,56 23,89 4.316 3.694 1.721 - 

São Caetano 40,07 26,49 3.495 3.593 1.490 - 

São João 37,30 29,44 2.355 2.001 738 - 
Fonte: BDE e CONDEPE/FIDEM (2012). 
Obs.: * População de 10 anos ou mais de idade. 
         ** Em Garanhuns no ano de 2010 houve 7.671 matrículas no Ensino Superior. 

 

 
Fonte: BDE e CONDEPE/FIDEM (2012). 

 
Associadas às deficiências quantitativas na oferta de ensino médio, superior e 

técnico, há também o aspecto de baixa qualificação dos professores da região e um nível 
de ensino abaixo das demandas de educação requeridas. As deficiências educacionais do 
Brasil tornam-se mais agudas na região Nordeste e de maneira especial em municípios do 
agreste e do sertão que sofrem de problemas estruturais que se alastram há décadas. 

 

A elevada taxa de analfabetismo da região é um fator de atraso 
socioeconômico e inclusive em municípios mais desenvolvidos chegam a patamares 
preocupantes (16,23% em 2010). Apesar da redução geral em mais de 10 pontos 
percentuais na taxa de analfabetismo, o índice ainda é considerado muito elevado 
superando 29% em Cachoeirinha, Calçado, Jucati, Jupi e São João. São Caetano 
conseguiu a maior redução da taxa de analfabetismo entre 2000 a 2010, em torno de 14 
pontos caindo de 40,07% para 26,49%. O grave problema é que apesar do número de 
matrículas do ensino fundamental nos anos iniciais, não há uma continuidade nos anos 
finais do ensino fundamental. A situação é pior quando observamos a evasão escolar no 
ensino médio e a falta de perspectivas pela inexistência de cursos profissionalizantes para 
os poucos estudantes que concluem o ensino médio e devem deslocar-se para outras 
cidades como Garanhuns e Caruaru para continuar com cursos técnicos ou de nível 
superior. 
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  Análise da situação da população 
 
A população diretamente afetada pela duplicação da BR-423 ocupa a área do 

Agreste Central e Meridional entre os municípios de São Caetano a Garanhuns. Os dados 
socioeconômicos levantados no presente EIA demonstram que, exceto o município de 
Garanhuns, a população local dos outros municípios estudados sofre da carência de uma 
adequada oferta de bens de infraestrutura, especialmente nas áreas de educação, saúde, 
saneamento básico, transportes e acessibilidade.  

 
As deficiências de bens e serviços para a região são históricas e revelam o 

sistema de desigualdade inter-regional no estado de Pernambuco que privilegiou os 
municípios da Zona da Mata e centros urbanos do litoral em detrimento das cidades do 
interior, especialmente nas zonas do Agreste e do Sertão. A situação socioeconômica vem 
sendo alterada nos últimos anos com a implantação do polo industrial e têxtil na região de 
Caruaru, afetando alguns centros urbanos próximos, como é o caso de São Caetano, 
Cachoeirinha e Lajedo. 

 
 Uso e ocupação do solo 
 
O crescimento urbano tem sido expandido a partir da BR-423 como eixo para 

os lados direito e esquerdo com moradias de pequeno porte e alguns locais comerciais, 
havendo indícios de crescimento desordenado. Um exemplo muito visível são as 
construções nas áreas ribeirinhas de Cachoeirinha, que chegam a ocupar locais que 
deveriam ser destinadas ao reflorestamento de matas ciliares para a proteção do rio Una. 
O risco de inundações e cheias pode comprometer a população ribeirinha. 

 

 

 
 
A maioria dos municípios influenciados pelas obras de duplicação da BR-423 

ainda não dispõem de planos diretores que regulamentem sua política de urbanização, 
com exceção dos três maiores municípios: Garanhuns, Lajedo e São Caetano, cujos planos 
diretores estão em processo de revisão e atualização. Os demais municípios, como 
Cachoeirinha e São João, estão em fase preliminar de estudos para a elaboração futura 
deste instrumento. 

 
Na tabela a seguir são discriminadas as regulamentações dos municípios em 

estudo. 

Ocupação irregular das áreas de proteção do rio Una na travessia da BR-423 no município de 
Cachoeirinha (setembro/2012) 
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Município Plano Diretor 
Leis de Uso e 

Ocupação do Solo 
Número de 

habitantes (2010)* 

São Caetano Sim Sim 35.274 

Cachoeirinha Não Sim 18.819 

Lajedo Sim Sim 36.628 

Jupi Não Sim 13.705 

Jucati Não Sim 10.604 

Calçado Não Sim 11.125 

São João Não Sim 21.312 

Garanhuns Sim Sim 129.408 
*Fonte: Censo IBGE, 2010. 

 
Durante a consulta realizada aos oito municípios influenciados pelo 

empreendimento, estes informaram que as obras de duplicação da rodovia não virão a 
afetar o ordenamento urbanístico emitindo os atestados de conformidade com o uso e 
ocupação do solo, apresentados no Tomo IV. 

 
Os municípios que tem segmentos urbanos nos trechos da rodovia BR-423 a 

duplicar são: Cachoeirinha, Lajedo, Jupi e Garanhuns, e, portanto, estão localizados na 
AID do empreendimento. As sedes urbanas de São Caetano, Calçado, Jucati e São João 
estão distantes ao traçado da BR-423, estando situados na AII. 

 
 Análises dos Planos Diretores 
 
 Município de São Caetano 
 
O Plano Diretor Municipal de São Caetano se constitui no referencial básico 

para a legislação urbanística, ordenando o uso e ocupação do solo e orientando a 
expansão urbana de acordo com as exigências do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 
10.257/2001. 

 
A avaliação realizada no município de Lajedo indica não haver situações de 

conflito com as leis de uso e ocupação do solo e plano diretor no município de São 
Caetano, estando o empreendimento restauração e duplicação da BR-423/PE distante da 
área de expansão urbana. 

A tabela a seguir constitui uma sistematização dos principais problemas e 
potencialidades identificados na paisagem urbana de São Caetano. 

 

PROBLEMAS E POTENCIALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Vias principais estreitas e de traçado irregular 
Existência de algumas vias ainda ociosas com potencial 
de acesso. 

Praças sem equipamentos, com pouca 
arborização e sem manutenção. 

Existência de espaços vazios, que podem funcionar como 
áreas de lazer - áreas do entorno dos dois riachos com 
potencial para arborização e lazer, a exemplo do Riacho 
do Pão. 

Existência de restaurantes sem infraestrutura 
adequada. 

Potencial de se criar um polo de gastronomia e turismo de 
boa qualidade, utilizando produtos da terra. 

Barreira física representada pela duplicação da 
BR-232 

Potencial de espaços remanescentes a serem criados e 
estruturados, bem como maior atratividade e visibilidade 
para negócios. 
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Grande concentração de fluxo em uma única 
entrada 

Potencial de abertura/melhoria de outras vias para acesso 
a cidade. 

Calçadas e passeios precários e desnivelados - 

Arborização urbana deficiente - 

Funcionamento de feira sem ordenamento no 
centro causa congestionamentos por transporte 
irregular: moto-taxis, Toyota, caminhões e 
outros. 

Existência de outros locais mais adequados para a 
realização de feiras 

Apropriação indevida dos espaços públicos por 
usos inadequados 

- 

Falta de articulação e integração dos diferentes 
setores da cidade 

Existência de vazios urbanos que possibilitam a 
integração 

Poluição Visual - 

Poluição dos cursos d’água - 

Área ao longo do rio Uma ociosa e degradada 
sem integração visual e funcional 

Potencial paisagístico e de lazer da área ao longo do Rio 
Una como eixo ecológico e de amenização. 

Conjunto cultural da linha férrea ociosa e em 
processo de descaracterização 

Potencial cultural e de lazer a ser explorado com presença 
de edificações a serem revitalizadas 

Afloramentos rochosos em vários trechos da 
paisagem 

- 

Fonte: Plano Diretor do Município de São Caetano. 

 
As vias urbanas de São Caetano foram subdivididas em três diferentes níveis 

hierárquicos, quais sejam: 
 
 Via Arterial: Aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente 

controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias 
secundárias e locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade; 

 Via Coletora: aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha 
necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, 
possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade; 

 Via Local: aquela caracterizada por interseções em nível não 
semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou áreas restritas. 

 
A tabela a seguir apresenta a relação das vias hierarquicamente classificadas 

na área urbana de São Caetano: 
 

Vias Principais acessos 

Vias Arteriais Acesso ao Município BR- 232 e BR-423 

Vias Coletoras I 

Acesso à Estr. para Açude dos Coelhos Rua José Ramos 

Acesso ao Loteamento Boa Vista Rua Padre Cícero 

Vias componentes do Corredor 1 de 
acesso ao Centro da Cidade 

Rua José Ramos; Rua João Paes de Lira; 
Rua 15 de Novembro; Rua Olindino Santino 
e Rua Prefeito Caetano Gomes. 

Corredor 2 - Via de Acesso ao Terminal 
Rodoviário e que também chega ao 
Centro da Cidade 

Rua Alto do Rosário 

Vias componentes do Corredor 3 
Av. Pedro Almeida do Nascimento e Rua 
Vereador João Clemente 

Acesso à Estr. para Santa Luzia e 
Maniçoba 

Rua Major João Ferreira; Rua Alto da 
Floresta 

Vias Coletoras II Acesso a áreas residenciais 
Av. Luiz Coimbra; Av. Antônio Manoel da 
Silva; Rua Manoel Rodrigues de Moraes; Rua 
do Cruzeiro; Rua Antônio Ramos Bandeira 

Vias Locais Acesso local Todas as demais vias da área urbana 
Fonte: Plano Diretor do Município de São Caetano. 
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Quanto às características do Sistema Viário, independente das suas 
condições de manutenção em que ora se encontra, percebe-se que as vias da área urbana 
de São Caetano parecem não terem sido planejadas ou dimensionadas tecnicamente ao 
longo do processo de ocupação da Cidade. A maioria delas não possui calha regular, 
variando em diversos pontos, juntamente com a largura de suas calçadas, forçando muitas 
vezes, os pedestres a andarem no leito das vias. No entanto, em algumas das vias 
coletoras, há condições de se proceder a melhorias urbanísticas, tendo sua geometria 
regularizada e possibilitando a implantação de equipamentos de acessibilidade universal, 
passeio públicos arborizados e ciclovias, melhorias que transformam o espaço público num 
espaço de agradável convivência e de lazer de toda a população. Conforme os relatórios 
do Plano Diretor de São Caetano, por se tratar de uma cidade com poucas intervenções 
urbanísticas já realizadas, é possível desenvolver políticas de adequação do uso do solo 
de forma integrada com o transporte, minimizando as atuais dificuldades de comunicação 
entre as diferentes faixas do território construído e impulsionando o crescimento 
sustentável do Município. 

 
O quadro apresentado nas páginas seguintes demonstra a relação entre uso 

do solo e transporte no município de São Caetano. 



 

 

2
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USO DO SOLO E TRANSPORTE EM SÃO CAETANO - PE 

Problemas O que fazer Ações Responsável Parceiros 

▪Ocupação urbana 
desordenada; 
▪Construção 
urbana fora dos 
padrões; 
▪Construção de 
casas sem 
orientação; 

▪Ordenar a ocupação 
urbana 

▪Elaborar as leis de controle urbano; 
▪Exercer o controle urbano e fiscalização das 
construções; 
▪Orientar as construções de casas populares; 
▪Regularização de favelas; 
▪Arborização das ruas 

▪Sec.de Obras e 
Urbanismo 

▪Sec. de Planejamento 
▪Sec. de Agricultura 
▪Min. das Cidades 

▪Loteamentos sem 
luz e água 

▪Dotar os loteamentos 
de luz e água 

▪Implantação das redes de infraestrutura de luz e 
água; 
▪Levantamento dos loteamentos necessitados; 
▪Fiscalização das obras; 
▪Regularização dos loteamentos 

▪COMPESA 
▪CELPE 

▪Prefeitura 
▪Ministério Público 

▪Falta área de 
lazer 

▪Oferecer alternativas 
de lazer 

▪Construção de espaços culturais, teatros, áreas de 
lazer; 
▪Gerar eventos; 
▪Definir calendário cultural; 
▪Construção de quadras esportivas; 
▪Revitalização de praças p/crianças, idosos e 
deficientes 

▪Sec.de Cultura, 
Turismo e Esportes 

▪Sec. Ação Social 
(Conselho Tutelar) 
▪Associações 
▪Fundações 
▪Comerciantes 
▪ONG’s 

▪Pouca Identidade 
cultural, do 
patrimônio 
histórico material e 
imaterial 

▪Valorizar os elementos 
materiais e imaterial que 
conferem a Identidade 
cultural ao município 

▪Resgatar o patrimônio da rede ferroviária; 
▪Identificação do patrimônio cultural, material e 
imaterial; 
▪Ações de sensibilização para valorização do 
patrimônio histórico e cultural 

▪Secretaria. de 
Cultura, Turismo e 
Esportes 

 

▪Ocupação 
irregular nas 
praças (barracas) 
(invasão) 

▪Ordenar e evitar 
ocupações inadequadas 

▪Planejamento; 
▪Projeto paisagístico; 
▪Conscientização/Sensibilização dos barraqueiros; 
▪Padronização das barracas; 
▪Revitalização das praças 

▪Sec.de Obras e 
Urbanismo (Controle 
Urbano) 

▪Sec. de Educação 
▪Sec. de Cultura 
▪Barraqueiros 
▪Associações de Bairro 

▪Loteamentos sem 
luz e água 

▪Dotar os loteamentos 
de luz e água 

▪Implantação das redes de infraestrutura de luz e 
água; 
▪Levantamento dos loteamentos necessitados; 
▪Fiscalização das obras; 
▪Regularização dos loteamentos 

▪COMPESA 
▪CELPE 

▪Prefeitura 
▪Ministério Público 
 

 Fonte: Plano Diretor do Município de São Caetano - PE. 
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USO DO SOLO E TRANSPORTE EM SÃO CAETANO - PE 

Problemas O que fazer Ações Responsável Parceiros 

▪Desorganização 
da Feira Livre 

Organizar a Feira Livre 

▪Padronização das barracas; 
▪Higienização; 
▪Dimensionamento da feira; 
▪Fiscalização sanitária; 
▪Sensibilizar feirantes 

▪Sec. de Finanças 

▪Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 
▪Sec. de Saúde 
(Vigilância Sanitária) 
▪Sec. de Agricultura 
▪Feirantes 

▪Irregularidade no 
calcamento 

▪Melhorar a qualidade da 
pavimentação 

▪Estabelecer um padrão de pavimentação 
melhor; 
▪Fiscalizar execução de obras das obras; 
▪Melhorar as calcadas c/ acesso 
p/deficiente 

▪Sec. de Obras e 
Urbanismo 

▪Associação de Bairros 
▪População 

▪Ocupação 
irregular nas 
praças (barracas) 
(invasão) 

▪Ordenar e evitar ocupações 
inadequadas 

▪Planejamento; 
▪Projeto paisagístico; 
▪Conscientização/Sensibilização dos 
barraqueiros; 
▪Padronização das barracas; 
▪Revitalização das praças 

▪Sec.de Obras e 
Urbanismo (Controle 
Urbano) 

▪Sec. de Educação 
▪Sec. de Cultura 
▪Barraqueiros 
▪Associações de Bairro 

▪Oferta insuficiente 
de banheiros 
públicos no Centro 

▪Ampliar a oferta de 
banheiros públicos no Centro 

▪Construção e reforma de sanitários 
públicos 

▪Secretaria de obras e 
Urbanismo 

▪Secretaria de saúde e 
COMPESA 

▪Falta de 
matadouro 
municipal 

▪Garantir o abastecimento de 
Carne dentro dos padrões da 
ANVISA 

▪Construir matadouro público; 
▪Aquisição de transporte adequado 

▪Secretaria de obras e 
urbanismo 

▪Secretaria de Saúde 
estadual e municipal 
Vigilância Sanitária 
municipal e estadual 
▪Secretaria de Agricultura 

▪Precariedade do 
Mercado e do 
Açougue público 

▪Garantir o abastecimento 
com segurança, higiene e 
conforto para a população 

▪Relocar o espaço feira e do mercado 
público 

▪Secretaria e 
Planejamento 

▪Sec. de Agricultura do 
município, vigilância 
Sanitária, Secretaria de 
Planejamento 
▪Secr. de Obras 

▪Cemitério 
subdimensionado 

▪Dotar a cidade com 
cemitério em localização e 
condições adequadas 

▪Construção de novos cemitérios ▪Secr. De planejamento 
▪Secr. de Obras 
▪Vigilância Sanitária 
▪COMPESA 

 Fonte: Plano Diretor do Município de São Caetano - PE. 
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O início do trecho a duplicar da BR-423 está localizado nas coordenadas 
Latitude 08º19’47,88”S e Longitude 36º08’48,08”0, município de São Caetano. 

 

 
Ponto inicial do traçado da duplicação da BR-423 no município de São Caetano. 

A distância ao centro urbano de São Caetano com relação ao ponto inicial da 
duplicação é de 450 metros. Não há previsão de construções de moradias, loteamentos ou 
intervenções urbanísticas nas áreas próximas ao trecho da duplicação da BR-423. O uso e 
ocupação do solo é preponderantemente rural neste segmento do traçado. Entretanto, foi 
verificado pela equipe técnica de elaboração desse EIA, em levantamento no mês de 
fevereiro de 2014, ocupação irregular das áreas próximas à faixa de domínio da rodovia 
por integrantes do Movimento Sem Terra (MST); como atestam as figuras a seguir: 

 

                     
Assentamento do MST nas coordenadas UTM: 0811632 / 9075718. Ocupação irregular da faixa de domínio e 
áreas próximas da BR-423. 
 

As obras de recapeamento e recuperação da BR-423 realizadas no ano de 
2014, após a realização do diagnóstico ambiental do presente estudo, ocasionaram a 
limpeza da faixa de domínio entre o km 40 até a estaca 1337+10 no trecho São Caetano-
Cachoeirinha, conforme figuras a seguir: 

01/02/2014 01/02/2014 
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As obras de recuperação do pavimento da BR-423 nos meses de janeiro e fevereiro de 2014 provocaram 
limpeza de alguns setores de sua faixa de domínio. 

 
A 23 km da área urbana do município de São Caetano está localizada a 

RPPN Pedra do Cachorro que pela distância às obras da duplicação da BR-423 não deve 
sofrer nenhum impacto advindo do empreendimento. As áreas próximas à RPPN Pedra do 
Cachorro estão impactadas por uma série de atividades antrópicas com destaque das 
agropecuárias e minerárias. 

 

                
 

                 
RPPN Pedra do Cachorro e áreas do entorno da Reserva com passivos de desmatamento para carvoarias e 
agricultura. O pequeno açude apresenta nível de acumulação inferior a 10% da capacidade.  

 

01/02/2014 01/02/2014 

01/02/2014 01/02/2014 

01/02/2014 01/02/2014 
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 Município de Lajedo 
 

O município de Lajedo está realizando uma revisão do Plano Diretor 
Municipal. Neste município, a BR-423 é a principal via arterial de acesso ao centro urbano. 
Ao longo do traçado da BR-423, várias construções comerciais e residenciais têm sido 
instaladas nos últimos anos. Algumas delas serão objeto de intervenção com as obras da 
duplicação da BR-423, devendo sofrer o processo de desapropriação e indenização 
conforme levantamento realizado no Projeto Executivo de Engenharia. 

 

 
Interseção na área urbana de Lajedo com a rodovia BR-423 a duplicar. 

 

 
Interseção urbana da BR-423 no município de Lajedo. Extensão: 1,74 Km. 
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O trecho a duplicar da BR-423, que corta o município de Lajedo, com uma 
concentração urbana mais densa, é de aproximadamente 1,74 km. Há uma tendência à 
expansão urbanística ao longo da rodovia nas áreas próximas ao núcleo urbano mais 
concentrado de Lajedo após as intervenções das obras de duplicação. Entretanto, o 
município não possui nenhum projeto especial para a área que será duplicada e as obras 
da rodovia não devem gerar conflitos com as leis de uso e ocupação do solo e plano diretor 
municipal. 

 

 
 
 

 

Interseção da BR-423 na área de aceso do bairro Planalto. 
Fonte: Plano Diretor do Município de Lajedo-PE.  

Interseção da BR-423 nos bairros Planalto, COHAB e Felipe Camarão. 
Fonte: Plano Diretor do Município de Lajedo-PE.  
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Entre os bairros do município de Lajedo que sofrem influência da BR-423 
estão: Planalto, Felipe Camarão, Bairro Novo, Antônio Barreto e Cohab, nos quais os 
empreendimentos comerciais a longo da BR-423 têm sido incrementados nos últimos anos. 
A faixa de domínio da BR-423 no município de Lajedo não apresenta elevado número de 
ocupações irregulares e está bastante preservada. Algumas desapropriações, entretanto, 
devem ser efetuadas para as obras de infraestrutura viária nesta área urbana. 
 

Não há situações de conflito com as leis de uso e ocupação do solo e plano 
diretor no município de Lajedo. O empreendimento terá influência em áreas de expansão 
urbana, especialmente nos bairros: Planalto, Felipe Camarão e Cohab. Atividades comerciais 
diversas seguramente serão implementadas com a duplicação da rodovia. A instalação de 
passarelas, pontos de ônibus e lombadas na área urbana de Lajedo, previstas na duplicação 
da BR-423, deverá reduzir o risco de acidentes, que numa rodovia de tráfego intenso, como a 
de objeto de nosso estudo, tendem a ser incrementados com o aumento do tráfego veicular. 

 

 Município de Garanhuns 
 

Garanhuns é a cidade com maior número de habitantes na área em estudo 
(129.408 habitantes segundo o censo do IBGE de 2010) e que deverá seguramente 
ultrapassar os 140.000 habitantes até 2015 segundo as projeções de crescimento 
demográfico. Como importante polo turístico e econômico, esta cidade vem sofrendo uma 
forte expansão imobiliária com implantação de vários condomínios horizontais, 
especialmente ao longo do trecho da BR-423 no sentido São João-Garanhuns. 

 

Garanhuns implementou o Plano Diretor Participativo (PDP) através da Lei Nº 
3620 em 2008, fixando no capítulo II, os princípios, diretrizes e objetivos da política de 
desenvolvimento urbano e ambiental. Entre os princípios do PDP constam: 

 

I  - Função Regional do Município de Garanhuns; 
II - Sustentabilidade do Território; 
III - Função Social da Propriedade Urbana; 
IV - Gestão Participativa. 

Área urbana de Lajedo com interseção na BR-423, bairros: Planalto, Bairro Novo, Felipe 
Camarão, Antônio Barreto e Cohab. Fonte: Plano Diretor do Município de Lajedo-PE.  
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No artigo 6º são discriminados os objetivos para o cumprimento do princípio 
da Função Regional do município; entre outros: 

 

 Parcerias com o Governo Federal, Estadual e Municípios do Agreste 
visando: 

 
- Ampliar as infraestruturas e equipamentos de abrangência regional, 

compreendendo: circulação e transporte, saneamento ambiental, 
comunicações, distribuição de bens e serviços, saúde, educação e 
segurança; 

- Proteger os recursos hídricos e os maciços vegetais, compreendendo as 
nascentes e corpos d’ água que compõem as bacias dos rios Mundaú e 
Canhoto e a implementação do Parque de Inhumas. 

 
Na seção II, o Plano Diretor estabelece o princípio da Sustentabilidade do 

Território com o compromisso de implementar um padrão de desenvolvimento local 
socialmente justo e ambientalmente equilibrado, dando as diretrizes para a proteção dos 
recursos naturais e sua utilização, o uso e ocupação do solo e a recuperação de áreas 
degradadas. No artigo 85, estão definidas as diretrizes do Sistema Viário, e, no caso da 
BR-423, esta é considerada dentro das Vias Primárias que englobam as rodovias federais 
e estaduais. Para o Zoneamento Municipal são definidas no art. 47 as seguintes divisões 
territoriais: 
 

 ZHA - Zona Histórica Ambiental; 

 ZDA- Zona de Alta Densidade; 

 ZBD- Zona de Baixa Densidade; 

 ZT - Zona de Transição; 

 ZEIS - Zona de Interesse Social; 

 SEC - Setor Especial de Centro; 

 SCL - Setor de Centro Local; 

 ECS- Eixos de Comercio e Serviços; 

 SMP - Setor de Manejo Provisório; 

 SRA - Setor de Recuperação Ambiental; 

 SSS- Setor de Suporte e Sustentabilidade. 
 
Em cada uma destas zonas são estabelecidos, através do Plano Diretor, os 

parâmetros de tamanho mínimo, recuos, taxa de ocupação, gabarito e taxa de solo natural 
entre outros. As áreas urbanas de Garanhuns a sofrer influência das obras de duplicação 
estão dentro da Zona de Baixa Densidade (ZBD) como o caso dos bairros de Heliópolis e 
Novo Heliópolis. 

 
No caso do sistema viário, o Plano Diretor estabelece os seguintes parâmetros: 
 

Vias 
Largura mínima 

total (m) 
Calçadas ou 
passeios (m) 

Canteiro central 
(m) 

Via Primária* - - - 

Via Secundária 18 2 2 

Via Coletora 12 2 Não obrig. 

Via Local (exceto em ZEIS) 9 1,5 Não obrig. 
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* As vias deverão ter declividade mínima de 0,5% e máxima de 17%. As vias 
Primárias devem apresentar o disposto pelo Governo Federal e Estadual para as rodovias 
sob sua jurisdição. Considerada obra de infraestrutura de grande importância para o 
município de Garanhuns, a duplicação da BR-423 deverá melhorar o fluxo de trânsito 
especialmente na região de aceso à área urbana central no sentido Leste-Oeste. 
 

A figura a seguir, adaptada do Plano Diretor de Garanhuns, demonstra a 
seção que deverá sofrer a intervenção das obras de duplicação da BR-423. 

 

 

 
Mapa de Zoneamento. Adaptado do Plano Diretor do Município de Garanhuns - PE.
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O trecho urbano que será objeto de duplicação da BR-423 no município de Garanhuns estende-se por aproximadamente 
2,29 km, conforme figura a seguir: 

 

 
Em destaque, o trecho da área urbana a duplicar da BR-423, em Zona de Baixa Densidade, no município de Garanhuns- PE. 
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Não há situações de conflito com as leis de uso e ocupação do solo e plano 
diretor no município de Garanhuns. O empreendimento da rodovia BR-423 terá influência 
em áreas de expansão urbana consideradas Zonas de Baixa Densidade (ZBD), ocupadas 
atualmente, na maioria dos casos, por loteamentos e condomínios horizontais de médio e 
alto padrão. Não há expectativas de adensamento demográfico nestas zonas e há uma boa 
proteção atualmente da faixa de domínio da rodovia.  Com a duplicação da rodovia BR-
423, equipamentos como: passarelas, pontos de ônibus e lombadas na área urbana de 
Garanhuns serão implantadas para melhorar os aspectos de segurança viária. 

 
O fluxo de trânsito de chegada no município deve sofrer um impacto positivo 

reduzindo os congestionamentos que atualmente são mais frequentes nos horários de pico 
e finais de semana. A expectativa da Prefeitura e da população local é positiva com relação 
às obras de duplicação da rodovia em estudo. 
 

 Municípios que não possuem plano diretor 
 

Como já mencionado anteriormente, dos oito municípios em estudo, apenas 
três dispõem de plano diretor. Dos outros cinco municípios, Jupi tem uma interseção 
urbana estimada em 1,15 km e Cachoeirinha em 1,65 Km. Os municípios de Calçado, São 
João e Jucati tem as suas sedes urbanas distantes da BR-423. O município de Calçado 
está a 9,37 km de distância, São João a 10,74 km e Jucati a 7,1 km de distância da 
rodovia. 

 
Não há, nestes cinco municípios, situações de conflito com relação ao uso e 

ocupação do solo que possam ser gerados durante a implantação da rodovia BR-423. São 
João, ao ter ultrapassado os 20 mil habitantes, deverá implementar um plano diretor em 
atendimento às leis urbanísticas vigentes. Os outros municípios são de pequeno porte, 
porém, seguramente, devem ter um crescimento significativo após a implantação da 
rodovia duplicada. A seguir, interseção da rodovia nos municípios de Jupi e Cachoeirinha. 
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Interseção urbana da BR-423 no município de Jupi - PE. 
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Interseção urbana da BR-423 no município de Cachoeirinha - PE. 
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É recomendável que na implantação e operação de uma obra de vital 
importância para a economia local e a melhoria da infraestrutura, como é o caso da rodovia 
BR-423, exista uma gestão participativa entre os empreendedores da rodovia e os 
municípios afetados para adequar os projetos em função das necessidades específicas 
locais e a obediência às leis de âmbito municipal, estadual e federal. Recomenda-se que o 
empreendedor divulgue através de reuniões e palestras, o alcance e detalhes dos projetos 
tanto com as comunidades afetadas, como às prefeituras envolvidas no ordenamento 
urbano. Os projetos técnicos e executivos são de interesse social e devem estar 
disponíveis para a consulta da população da região. A visão de trabalho deve ser regida 
pelos princípios de sustentabilidade ambiental e justiça social, que praticamente é um 
consenso na declaração de princípios dos planos diretores municipais. 

 

Os municípios interceptados pela rodovia consideram a duplicação da BR-423 
de importância para a melhoria do transporte na região sem ter nenhuma discordância à 
implantação do empreendimento, conforme certidões de uso e ocupação do solo 
apresentadas no Tomo IV. 

 

O uso potencial do solo estimado no levantamento do traçado da duplicação 
da BR-423 no trecho São Caetano - Garanhuns compreende um total aproximado de 91,51 
ha que corresponde a 1,133% da Área de Influência Direta - AID (8.040 ha). As principais 
atividades socioeconômicas são as de agricultura de subsistência e pecuária que 
representam 88,31% da área total com uso potencial para atividades econômicas. 
 

Uso do solo 
Área estimada 

(ha) 
Habitantes 
estimados 

% proporcional à AID 
do empreendimento 

Agricultura de subsistência 47,26 65 0,58 

Residencial/Urbano 2,85 28 0,035 

Comercial/Urbano 1,78 20 0,022 

Residencial/Rural 2,17 19 0,027 

Comercial/Rural 1,91 16 0,024 

Pecuária 33,56 35 0,42 

Mineração 1,98 14 0,025 

Total 91,51 197 1,133 
Obs: AID estimada em 8.040 ha às margens do traçado da BR-423. 

 

Os dados da tabela acima foram calculados através do levantamento das 
seções dos trechos a duplicar na BR-423, consideradas as áreas de desapropriações do 
Estudo de Viabilidade Técnica Ambiental (EVTEA, 2008) e registro de moradores de todas 
as propriedades a indenizar e áreas ocupadas através de registro cartográfico e análise de 
fotos de satélite por aproximação. No EVTEA (2008) foi efetuado um minucioso 
levantamento das áreas para desapropriação, com os principais usos econômicos, tipos de 
culturas agrícolas, atividades comerciais ou residências e número estimado de habitantes 
por cada edificação a ser desapropriado. Este levantamento é a base das áreas estimadas 
que foram confrontadas com posteriores visitas e registros fotográficos de cada trecho da 
rodovia. 

 

O cálculo da Área de Influencia Direta (AID) considerou o comprimento do 
traçado da rodovia vezes a largura de seção das áreas que devem sofrer as modificações 
das obras de engenharia. O registro fotográfico e os dados das imagens de satélite 
(Google Earth, 2013) confrontado com os dados cartográficos da região demonstram que a 
Área de Influencia Direta possui baixa taxa de ocupação antrópica, ficando mais 
concentrada às zonas urbanas e próximas aos centros povoados. Sendo assim, a maior 
parte do traçado da rodovia ocorre em zonas sem uso econômico. 



 

 

234 
 

Na tabela a seguir, pode-se observar a condição legal das terras nos 
municípios em estudo no ano de 2006. 
 

Base de Dados do Estado de Pernambuco - Condição Legal das Terras 

Municípios / 
Discriminação 

2006 

Total Próprias 
Sem titulação 

definitiva 
Arrendadas Parceria Ocupadas 

Calçado       

Estabelecimentos 2.225 1.688 14 34 356 412 

Área (ha) 8.447 6.872 21 79 661 814 

Cachoeirinha       

Estabelecimentos 1.069 985 3 4 1 104 

Área (ha) 10.817 9.839 48 146 - 784 

Garanhuns       

Estabelecimentos 3.103 2.667 17 44 52 320 

Área (ha) 31.893 30.354 318 210 283 728 

Jucati       

Estabelecimentos 1.547 1.323 - 16 138 134 

Área (ha) 8.848 8.292 - 66 248 242 

Jupi       

Estabelecimentos 1.586 1.225 - 131 301 208 

Área (ha) 9.338 7.929 - 357 580 471 

Lajedo       

Estabelecimentos 1.915 1.549 1 25 251 161 

Área (ha) 11.850 9.904 - 706 463 776 

São Caitano       

Estabelecimentos 1.720 1.483 21 19 17 236 

Área (ha) 16.503 15.317 268 126 19 774 

São João       

Estabelecimentos 3.368 2.227 4 52 641 706 

Área (ha) 23.319 20.381 4 150 1.004 1.781 

  Fonte: CONDEPE/FIDEM (2012). 

 
As lavouras temporárias e a pecuária se destacam na ocupação dos solos da 

região e tem forte dependência com as condições climáticas, sendo afetadas pelos longos 
períodos de seca que ocorrem na região agreste. 

 
A maior parte das terras na região pertence a particulares tendo sua condição 

legal de registro. Existem ainda entre 5 a 15% de terras que não estão legalizadas com uso 
agrícola especialmente no sistema de ocupação e parceria. 
 

Nas tabelas a seguir, podemos observar que os principais produtos da 
agropecuária regional nas agroindústrias são: queijo e derivados do leite, farinha de 
mandioca e carvão vegetal, com peso econômico de importância para as comunidades 
especialmente rurais. 
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Produção e valor da produção, segundo os produtos da agroindústria rural 

Municípios / Produtos 

2006 

Estabelecimentos 
Produção com 
matéria-prima 

própria (t) 

Produção com 
matéria-prima 
adquirida (t) 

Quantidade 
vendida (t) 

Valor da 
produção  
(R$ 1.000) 

Cachoeirinha     2.514 

Farinha de mandioca 4 2 - 1 1 

Queijo e/ou requeijão 163 601 1 571 2.494 

Carvão vegetal 47 45 - 34 19 

Calçado     73 

Farinha de mandioca 37 106 0 89 58 

Queijo e/ou requeijão 8 3 - 2 12 

Carvão vegetal 21 8 1 4 2 

Garanhuns     493 

Farinha de mandioca 215 225 183 363 118 

Tapioca e/ou goma 14 34 28 62 51 

Queijo e/ou requeijão 11 55 0 54 323 

Carvão vegetal 7 3 1 1 1 

Jucati     452 

Farinha de mandioca 118 416 40 416 259 

Queijo e/ou requeijão 22 42 - 40 191 

Carvão vegetal 7 3 - 0 1 

Jupi     475 

Farinha de mandioca 159 423 198 578 208 

Queijo e/ou requeijão 31 61 - 57 251 

Carvão vegetal 5 52 0 49 17 

Lajedo     583 

Farinha de mandioca 31 2.063 873 631 295 

Queijo e/ou requeijão 21 58 0 56 284 

Carvão vegetal 11 11 0 9 3 

São Caitano     401 

Farinha de mandioca 159 135 2 97 109 

Queijo e/ou requeijão 34 59 11 67 280 

Carvão vegetal 54 32 18 23 11 

São João     418 

Farinha de mandioca 200 756 540 1.106 413 

Queijo e/ou requeijão 1 - - - - 

Carvão vegetal 45 11 6 7 5 

Fonte: CONDEPE/FIDEM (2012). 
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Estabelecimentos e área dos estabelecimentos, por grupo da atividade econômica 

Municípios 

1995 

Estabelecimentos Área (ha) 

Lavoura 
temporária 

Lavoura 
permanente 

Horticultura e 
produtos de 

viveiro 
Pecuária 

Produção 
mista 

Silvicultura e 
exploração 

florestal 

Pesca e 
aquicultura 

Produção de 
carvão 
vegetal 

Lavoura 
temporária 

Lavoura 
permanente 

Horticultura e 
produtos de 

viveiro 
Pecuária 

Produção 
mista 

Silvicultura e 
exploração 

florestal 

Pesca e 
aquicultura 

Produção de 
carvão 
vegetal 

Cachoeirinha 477 - 2 604 294 28 - 17 1.160 - 13 11.589 4.789 53 - 34 

Calçado 1.561 - 73 70 138 1 - - 6.257 - 242 1.521 1.304 - - - 

Garanhuns 785 - 102 418 406 14 - 1 3.859 - 309 22.093 4.750 22 - 1 

Jucati 837 - 4 121 276 2 - - 4.375 - 26 1.901 2.334 3 - - 

Jupi 1.041 - 13 108 222 4 - - 5.624 - 206 1.963 1.707 5 - - 

Lajedo 1.659 - 93 547 323 5 - - 4.783 - 390 5.756 2.420 268 - - 

São Caetano 833 - 50 328 219 42 - 2 3.738 - 262 13.190 2.710 175 - 8 

São João 1.740 - 27 143 287 8 - - 6.621 - 428 6.372 3.729 59 - - 

Fonte: CONDEPE/FIDEM (2012). 
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Na tabela a seguir é apresentado um resumo dos estabelecimentos e sua 
condição de propriedade. 

 
Estabelecimentos por condição de produtor com relação às terras em 2006. 

Município Estabelecimento Proprietário 

Assentado 
sem 

titulação 
definitiva 

Arrendatário Parceiro Ocupante 
Produtor 

Sem 
Área 

Cachoeirinha 1.069 985 2 4 - 49 29 

Calçado 2.225 1.688 14 28 181 311 3 

Garanhuns 3.103 2.667 9 28 29 254 116 

Jucati 1.547 1.323 - 6 69 108 41 

Jupi 1.568 1.225 - 110 112 125 114 

Lajedo 1.915 1.549 - 19 166 130 51 

São Caetano 1.720 1.483 20 12 4 192 9 

São João 3.386 2.227 3 45 466 612 15 

TOTAL 14.515 13.147 48 252 1.027 1.781 378 

Fonte: Perfil Municipal. CONDEPE/FIDEM (2012).  

 
Dos 14.515 estabelecimentos cadastrados nos municípios em estudo no ano 

de 2006, a maioria (13.147), correspondente a 90,57% eram propriedades legalizadas. 
Foram detectados apenas 48 assentados em situação irregular e 1.781 ocupantes, o que 
equivale a 1,26% dos estabelecimentos da região. 

 
Na tabela a seguir, verifica-se a predominância das lavouras temporárias 

sobre os permanentes. Com exceção do município de Garanhuns onde a maior 
disponibilidade de água permitiu que quase 30% das áreas cultivadas possam ser 
permanentes e há predominância das áreas de pastagens plantadas, os outros municípios 
ainda dependem da frequência das chuvas e sua acumulação em reservatórios regionais 
que não são suficientes para garantir uma atividade agropecuária intensiva. 

 
Utilização das terras 

Municípios 

1995 

Área das 
lavouras 

permanentes 
(ha) 

Área das 
lavouras 

temporárias 
(ha) 

Área das 
lavouras 

em 
descanso 

(ha) 

Área das 
pastagens 
naturais 

(ha) 

Área das 
pastagens 
plantadas 

(ha) 

Área das 
matas e 
florestas 
naturais 

(ha) 

Área das 
matas e 
florestas 
plantadas 

(ha) 

Áreas 
produtivas 

não 
utilizadas 

(ha) 

Cachoeirinha 11 4.816 363 10.557 295 1.250 149 25 

Calçado 62 5.187 125 2.300 1.155 268 - 151 

Garanhuns 1.996 4.119 850 9.100 16.879 1.108 - 835 

Jucati 80 3.502 84 1.523 2.835 41 4 536 

Jupi 53 4.303 303 2.729 1.474 199 41 325 

Lajedo 41 6.429 143 4.755 1.388 383 - 353 

São Caetano 438 3.223 651 12.635 1.459 1.304 - 807 

São João 861 5.719 74 4.091 7.254 1.431 5 248 
Fonte: Perfil Municipal. CONDEPE/FIDEM (2012).  

 
A tabela apresentada na página seguinte, apresenta dados de utilização das 

terras nos estabelecimentos, por tipo. 
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Utilização das terras nos estabelecimentos, por tipo. 

Município / 
Discriminação 

2006 

Total 
Lavouras 

permanentes 
Lavouras 

temporárias 

Lavouras 
com áreas 
plantadas 

com 
forrageiras 
para corte 

Área para 
cultivo de 

flores, 
viveiros de 

mudas, 
estufas de 
plantas e 
casas de 

vegetação 

Pastagens 
naturais 

Pastagens 
plantadas 

degradadas 

Pastagens 
plantadas 
em boas 

condições 

Matas e/ou 
florestas 
naturais 

destinadas à 
preservação 
permanente 
ou reserva 

legal 

Matas e/ou 
florestas 
naturais 

Matas e/ou 
florestas 
plantadas 

com 
essências 
florestais 

Área 
cultivada 

com 
espécies 
florestais 
também 

usada para 
lavouras e 
pastejo de 

animais 

Área não 
ocupada 

com 
lavouras, 

pastagens, 
matas e/ou 
florestas 

Cachoeirinha              

Estabelecimentos 1.069 9 804 915 - 581 4 63 4 30 - 45 1.100 

Área (ha) 10.817 11 1.057 1.217 - 5.984 18 141 7 515 - 209 1.663 

Calçado              

Estabelecimentos 2.225 214 2.038 2.065 5 591 57 421 11 46 - 6 2.108 

Área (ha) 8.447 84 4.129 173 18 1.858 138 1.605 109 106 - 13 231 

Garanhuns              

Estabelecimentos 3.103 1.230 2.474 2.557 7 1.029 34 430 23 65 - 13 1.207 

Área (ha) 31.893 2.579 4.750 3.635 4 11.524 227 5.477 753 1.727 - 148 1.093 

Jucati              

Estabelecimentos 1.547 140 1.452 1.468 2 386 81 441 2 23 - 4 550 

Área (ha) 8.848 157 3.914 380 - 1.352 325 2.408 - 88 - 18 197 

Jupi              

Estabelecimentos 1.586 84 1.482 1.508 2 321 41 319 10 37 1 7 534 

Área (ha) 9.338 102 4.811 686 - 1.230 126 1.819 65 233 - 26 241 

Lajedo              

Estabelecimentos 1.915 57 1.646 1.736 2 490 30 133 - 3 - 3 305 

Área (ha) 11.850 145 4.283 689 - 4.123 238 870 - 47 - 18 1.446 

São Caetano              

Estabelecimentos 1.720 377 1.571 1.618 - 1.064 47 228 60 94 1 24 1.681 

Área (ha) 16.503 427 2.132 1.010 - 9.081 208 1.248 738 785 - 95 790 

São João              

Estabelecimentos 3.368 486 3.076 3.110 5 577 53 519 93 67 3 9 419 

Área (ha) 23.319 3.336 6.648 341 1 3.636 542 7.046 644 654 26 16 460 

Fonte: Perfil Municipal. CONDEPE/FIDEM (2012). 
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 Caracterização das comunidades afetadas 
 

Na Área Diretamente Afetada (ADA) pela implantação da rodovia BR-423, a 
densidade demográfica é muito baixa. As construções comerciais e residenciais ao longo 
da rodovia estão localizadas mais próximas aos centros urbanos, especialmente nos 
municípios de Cachoeirinha, Lajedo, Jupi e São João. As deficiências de infraestrutura 
básica, como oferta de água potável, energia elétrica, centros de saúde, educação e 
saneamento básico, são marcantes, principalmente nas áreas rurais do traçado.  
 

No Projeto Executivo de Engenharia para as obras de restauração e 
duplicação da rodovia BR-423/PE, foi realizado um cadastro detalhado da Área 
Diretamente Afetada pelo empreendimento, cujos imóveis serão desapropriados. A tabela 
apresentada seguir exibe os principais dados das propriedades que sofrerão 
desapropriação, tanto no Lote 01 quanto no Lote 02 do traçado da BR-423 a ser duplicado. 
 

 Lote 01 - km 18,2 ao km 60,0 
 

N. 
Laudo 

Proprietário Estaca Lado Área Tipo 

1 Eliza 215+9,00 à 225+11,00 LD 302,00 Terreno 

2 Jorge 392+9,00 à 399+11,00 LD 317,00 Terreno 

3 Henrique Mello 558+11,00 à 565+12,00 LD 315,00 Terreno 

4 Armando 733+9,00 à 740+11,00 LD 301,00 Terreno 

5 Ivaldo 910+11,00 à 917+11,00  LD 301,00 Terreno 

6 Ivaldo 951+11,00 à 959+13,00  LD 333,00 Terreno 

7 Genival 1269+8,00 à 1276+8,00 LD 313,00 Terreno 

8 Fazenda Ouricuri 1427+9,00 à 1434+11,00 LD 316,00 Terreno 

9 João Alves de Morais 1588+9,00 à 1595+11,00 LD 316,00 Terreno 

10 Geciano 1722+9,00 à 1729+11,00 LD 301,00 Terreno 

11 Jasino Lutino 1764+9,00 à 1771+12,00 LD 315,00 Terreno 

12 José Edilson 1971+7,00 à 1978+11,00 LD 302,00 Terreno 

Fonte: Norconsult (2013). 

 
 Lote 02 - km 60,0 ao km 80,2 

 
N. 

Laudo 
Proprietário Estaca Lado Área Tipo 

1 João Vieira 3+0,00 LE 2.000,00 Terreno 

2 Heleno Basilio da Silva 6+10,00 LD 52,00 Edificação Comercial 

3 Antônio Alves Cavalcante 7+10,00 LD 220,00 Edificação Comercial 

4 Mário José de Amorim 67+5,00 LD 54,00 Edificação Residencial 

5 Antônio João Ferreia de Lima 76+10,00 LD 180,00 Edificação Residencial 

6 Ana Maria Vieira da Silva 76+10,00 LD 145,60 Edificação Residencial 

7 Edvania Alexandre da Silva 76+5,00 LD 70,00 Edificação Residencial 

8 Erivan 75+0,00 LD 100,00 Edificação Residencial 

9 José de Souza Vieira 96+0,00 LD 144,00 Edificação Residencial 

10 José de Souza Vieira 99+0,00 à 108+10,00 LD 4.164,80 Terreno 

11 Scave Engenharia 102+10,00 LD 120,00 Edificação Comercial 

12 Não localizado 110+0,00 à 114+0,00 LD 1.753,60 Terreno 

13 Adenor Rodrigues Torres 115+0,00 LD 270,00 Edificação Residencial 

14 Diogo 117+10,00 à119+5,00 LD 894,00 Terreno 

15 José 116+10,00 à 117+10,00 LD 525,00 Terreno 

16 José de Chagas 120+0,00 à 125+0,00 LD 1.980,00 Terreno 
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N. 
Laudo 

Proprietário Estaca Lado Área Tipo 

17 Inacio Gomes 137+0,00 LD 490,00 Terreno 

18 Motel Botykario 141+0,00 LD 175,00 Edificação Comercial 

19 Erivaldo Chagas 255+0,00 LD 96,00 Edificação Residencial 

20 Roberto Carlos Petronilio 257+10,00 à 262+0,00 LD 96,00 Terreno 

21 Roberto Carlos Petronilio 257+15,00 LD 2.394,00 Terreno 

22 Roberto Carlos Petronilio 258+0,00 LD 90,00 Edificação Residencial 

23 Roberto Carlos Petronilio 258+10,00 LD 84,00 Edificação Residencial 

24 Erivaldo Chagas 256+0,00 LD 48,00 Edificação Residencial 

25 José Cordeiro 263+0,00 LD 150,00 Edificação Residencial 

26 José Cordeiro 262+0,00 à 266+0,00  LD 2.128,00 Terreno 

27 José Carlos Petronilio 266+0,00 à 272+10,00 LD 3.458,00 Terreno 

28 José Carlos Petronilio 266+5,00 LD 30,00 Edificação Residencial 

29 Francisco (posse Edvaldo Tintinliano) 272+10,00 à 285+5,00 LD 6.783,00 Terreno 

30 Pedro 473+0,00 à 485+0,00 LD 6.384,00 Terreno 

31 Pedro 479+15,00 LD 96,00 Edificação Residencial 

32 Adeildo Vicente 485+0,00 à 499+0,00 LD 7.448,00 Terreno 

33 Adeildo Vicente 485+10,00 LD 120,00 Edificação Residencial 

34 José Edmilson Pinheiro Lopes 592+0,00 à 617+0,00 LD 13.300,00 Terreno 

35 João Narciso 729+10,00 à 738+0,00 LD 4.788,00 Terreno 

36 Elias Melo Falcão 738+0,00 à 748+0,00 LD 5.320,00 Terreno 

37 Bianor Severo Alves da Silva 748+0,00 à 755+0,00 LD 3.724,00 Terreno 

38 Josué Amaral 862+0,00 LE 80,00 Edificação Residencial 

39 Josué Amaral 870+0,00 LE 128,00 Edificação Residencial 

40 Josué Amaral 860+0,00 à 866+0,00 LE/LD 4.795,77 Terreno 

41 Orides 866+0,00 à 880+0,00 LE/LD 22.259,88 Terreno 

42 Gervásio Marcolino 880+0,00 à 890+0,00 LE/LD 15.840,00 Terreno 

43 Luis Arruda da Silva 890+0,00 à 915,00 LE/LD 50.400,00 Terreno 

44 Luis Arruda da Silva 913+10,00  LD 80,00 Edificação Residencial 

45 Luis Arruda da Silva 913+0,00 LD 20,00 Edificação Residencial 

46 Luis Arruda da Silva 914+0,00 à 915+10,00 LE 35,00 Edificação Residencial 

47 Pedro Vilela de Moraes 915+10,00 à 929+0,00 LE/LD 25.690,00 Terreno 

48 José Peixoto de Lima 929+0,00 à 958+10,00 LE/LD 47.160,00 Terreno 

49 Irenio Viana Neto 958+10,00 à 965+0,00 LE/LD 13.269,60 Terreno 

50 Ezequiel Viana 965+0,00 à 973+0,00 LE/LD 9.752,31 Terreno 

51 José Faustino 978+0,00 à 985+0,00  LE 3.920,00 Terreno 

52 Marcolino 985+0,00 LE 2.400,00 Terreno 

53 Lira 971+0,00 à 978.0,00 LE 2.800,00 Terreno 

54 Maria de Fátima Soares da Silva 1120+0,00 à 1139+0,00 LD 10.108,00 Terreno 

55 Manoel Lima da Rocha 1139+0,00 à 1145+10,00 LD 3.458,00 Terreno 

56 Alceu Ferreira Cardozo 1285+15,00 à 1312+10,00 LD 13.832,00 Terreno 

57 João 1427+15,00 à 1454+0,00 LD 13.965,00 Terreno 

58 Marcelo Paixão 1454+0,00 à 1480+0,00 LD 13.832,00 Terreno 

59 Não Identificado 1582+0,00 à 1597+0,00 LD 10.400,00 Terreno 

60  A.A.B.B Banco do Brasil 1625+0,00 à 1636+0,00 LE 696,00 Terreno 

61 Reinaldo de Melo 1639+0,00 LE 300,00 Edificação Residencial 

62 Reinaldo de Melo 1639+10,00 LE 40,00 Edificação Comercial 

63 Mandacaru Motos 1645+10,00 à 1647+10,00 LE 1.200,00 Edificação Comercial 

64 Bruno de Oliveira 1652+0,00 LE 450,00 Edificação Residencial 

65 Posto Caçulinho "SHELL" 1665+0,00 LD 2.500,00 Edificação Comercial 

66 Genivaldo de Melo 1679+0,00 LD 500,00 Terreno 

67 Melo Veiculo Ltda 1689+0,00 LD 360,00 Edificação Comercial 
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N. 
Laudo 

Proprietário Estaca Lado Área Tipo 

68 Braulio Gomes Bezerra 1717+18,00 LD 40,00 Terreno 

69 Braulio Gomes Bezerra 1718+3,00 LD 64,00 Edificação Comercial 

70 Braulio Gomes Bezerra 1718+8,00 LD 48,00 Edificação Comercial 

71 Braulio Gomes Bezerra 1718+13,00 LD 40,00 Edificação Comercial 

72 Alexandre 1718+13,00 LD 91,00 Edificação Comercial 

73 Henrique de Melo  1719+10,00 LD 96,00 Edificação Residencial 

74 Limdeberg 1720+0,00 LD 360,00 Terreno 

75 Limdeberg 1721+0,00 LD 150,00 Terreno 

76 Iranildo Jacinto de Andrade 1720+10,00 LD 126,00 Edificação Comercial 

77 Alda Alves da Costa 1749+0,00 LE 85,00 Edificação Residencial 

78 Jorge Bezerra da Silva 1749+5,00 LD 120,00 Edificação Residencial 

79 José Armando dos Santos 1749+10,00 LE 105,00 Edificação Residencial 

80 Marcos Pereira Ferreira 1749+18,00 LE 60,00 Edificação Residencial 

81  Edleuza Maria 1750+0,00 LE 60,00 Edificação Residencial 

82  José Paes de Lira 1750+7,00 LE 70,00 Edificação Residencial 

83 Alexandre Ferreira 1750+10,00 LD 70,00 Edificação Comercial 

84  Vanessa Paes da Silva  1750+12,00 LE 72,00 Edificação Residencial 

85  Naiara Sandra Sabino de Lira 1751+0,00 LE 77,00 Edificação Residencial 

86  Maria Aparecida dos Santos 1751+10,00 LE 35,00 Edificação Residencial 

87 Flavio Marques de Carvalho 1751+18,00 LE 42,75 Edificação Residencial 

88  Selma Mendonça 1752+8,00 LE 161,00 Edificação Residencial 

89 Nair Paes Pereira 1754+0,00 LE 108,00 Edificação Residencial 

90  Leydjane Alves 1754+5,00 LE 40,00 Edificação Residencial 

91 João Ferreira 1754+18,00 LE 40,00 Edificação Residencial 

92  José Feliciano 1755+2,00 LE 84,00 Terreno 

93 Milsson 1755+8,00 LE 120,00 Edificação Residencial 

94 Sebastião Alves 1755+16,00  LE 36,00 Edificação Residencial 

95 Otavio 1755+18,00 LE 36,80 Edificação Residencial 

96 Josefá 1756+2,00 LE 40,00 Edificação Residencial 

97 Carlos 1756+7,00 LE 40,00 Edificação Residencial 

98 Fernando 1756+10,00 LE 60,00 Edificação Residencial 

99 Sra. Maria 1756+15,00 LE 60,00 Edificação Residencial 

100  Ivanildo 1757+0,00 LE 40,00 Terreno 

101 Heleno Alexandre Serafim 1757+5,00 LE 60,00 Edificação Residencial 

102 José Rinaldo Marques de Carvalho 1757+15,00 LE 108,00 Edificação Residencial 

103 José 1758+0,00 LE 60,00 Edificação Residencial 

104  Rosilene Batista de B. Silva 1758+1,00 LE 60,00 Edificação Residencial 

105 Mauricio Pimentel Lima 1758+10,00 LE 84,00 Edificação Residencial 

106 Solange Oliveira de Souza 1758+18,00 LE 48,00 Edificação Residencial 

107 Remi Everaldo Medeiros 1759+0,00 LE 48,00 Edificação Residencial 

108 João Domingos das Neves 1759+5,00 LE 60,00 Edificação Residencial 

109 Cicera Alves de Souza 1759+8,00 LE 30,00 Edificação Residencial 

110 Euride de Miranda da Ferreira 1759+12,00 LE 48,00 Edificação Residencial 

111 Jair 1759+15,00 LE 60,00 Edificação Residencial 

112 Josemar 1759+18,00 LE 36,00 Edificação Residencial 

113 Maria das Graças Barbosa Marques 1760+2,00 LE 72,00 Edificação Residencial 

114 Luciano 1760+8,00  LE 45,00 Edificação Residencial 

115 José Romão 1760+16,00 LE 48,00 Edificação Residencial 

116 Adriano Cavalcanti dos Santos 1761+2,00 LE 32,00 Edificação Residencial 

117 André (herdeiro) 1761+10,00 LE 70,00 Edificação Residencial 

118 Irani Pereira da Silva 1761+18,00 LE 70,00 Edificação Residencial 
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N. 
Laudo 

Proprietário Estaca Lado Área Tipo 

119 José Dilson Fonseca da Silva 1762+3,00 LE 70,00 Edificação Residencial 

120 Maria Zuleide da Silva Barbosa 1762+8,00  LE 48,00 Edificação Residencial 

121 Alexandra 1762+12,00 LE 24,00 Edificação Residencial 

122 Eraldo Cavalcanti Carvalho 1762+18,00 LE 32,00 Edificação Residencial 

123 Gustavo dos Santos Teixeira 1763+0,00 LE 60,00 Edificação Residencial 

124 Cicero Antônio da Silva 1763+5,00 LE 60,00 Edificação Residencial 

125 Ekip e Som Equipadora 1763+10,00 LE 300,00 Edificação Comercial 

126 Auto Posto Avenido 1768+0,00 LD 240,00 Edificação Comercial 

127 Valentim Auto Locadora 1767+0,00 LD 140,00 Edificação Comercial 

128 Aguia Reboque 1771+10,00 LD 160,00 Edificação Comercial 

129 Lucival Pereira 1775+10,00 LD 900,00 Terreno 

130 Agreste Madeiras 1776+10,00 LD 600,00 Edificação Comercial 

131 Colorado Auto Peças 1777+10,00 LD 255,00 Edificação Comercial 

132 Água Mineral São Luiz Ltda. 1781+10,00 LD 1.604,62 Terreno 

133 Mavel Ltda. 1822+0,00 LE 297,00 Edificação Comercial 

134 Oficina Ramos 1841+0,00 LE 312,00 Edificação Comercial 

135 Oficina Soares 1842+0,00 LD 90,00 Edificação Comercial 

136 Ailton Morais 1845+0,00 LE 1.560,00 Terreno 

137 Luiz Barboza 1848+0,00 LE 300,00 Terreno 

138 Executive Motel 1849+10,00 LD 1.140,00 Edificação Comercial 

139 King Lanternagem 1940+5,00 LE 12,00 Edificação Comercial 

 Fonte: JBR (2013). 

 
A tabela a seguir apresenta a relação de terrenos, edificação residencial e 

edificação comercial a ser afetados pelo empreendimento, contendo também dados da 
estimativa de população realizada. 
 

Lote 01 

Tipo Quantidade População estimada 

Terreno 12 24 

Edificação residencial - - 

Edificação comercial - - 

TOTAL 12 24 

 
Lote 02 

Tipo Quantidade População estimada 

Terreno 46 92 

Edificação residencial 68 340 

Edificação comercial 25 100 

TOTAL 139 532 

TOTAL GERAL 151 556 
Fonte: Norconsult / JBR (2013). 

 
O custo referente à desapropriação do lote 01 foi de  R$ 40.382,70 (quarenta 

mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) e do lote 02, R$ 19.543.741,72 
(dezenove milhões quinhentos e quarenta e três mil setecentos e quarenta e um reais e 
setenta e dois centavos), com custo total de 19.584.124,42 (dezenove milhões quinhentos 
e oitenta e quatro mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos). A diferença 
de custos entre os dois lotes refere-se à utilização, no lote 01, da própria faixa de domínio 
para a desapropriação, havendo apenas alguns terrenos a ser desapropriados e nenhuma 
edificação, fato que não ocorreu no lote 02. 
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A maior parte das edificações contempla residências de pequeno porte com 
famílias entre 3 a 7 membros, com média de 5 moradores. A negociação com os proprietários 
pode ser na compra ou permuta das edificações visando sempre a concordância dos 
moradores locais, evitando ocasionar prejuízos para a população e conflitos com o Projeto.  

 

Para maiores detalhes acerca das propriedades afetadas pelo 
empreendimento, como documentação fotográfica completa, laudos de desapropriação e 
croquis, recomenda-se consultar o Projeto de Desapropriação - Volume 3 E, do Projeto 
Executivo de Engenharia para as obras de restauração e duplicação da rodovia BR-
423/PE, Lote 01 - Norconsult Projetos e Consultoria Ltda. e Lote 02 - JBR Engenharia Ltda. 

 

 Percepção da população diretamente afetada 
 

A população local apresenta forte expectativa de que através da implantação 
da duplicação da rodovia haja uma melhoraria inicialmente nos serviços de transporte e 
circulação de mercadorias e posteriormente incida na implementação de infraestrutura 
básica nas áreas de educação, saúde e saneamento. 

 

Os moradores que serão afetados pelas desapropriações na sua grande 
maioria estão de acordo com a implantação do empreendimento e deverão receber as 
indenizações com valor de mercado atualizado para as propriedades levantadas ao longo 
do traçado da rodovia. Do total de 151 desapropriações a realizar no traçado da rodovia, a 
maior parte corresponde a residências urbanas e rurais. 

 

As vantagens de realocação da população são as de proporcionar maior 
segurança ao adequar as construções com o devido recuo à faixa de domínio da rodovia e dotar 
aos moradores da infraestrutura básica - energia, comunicações e abastecimento de água. 

 

11.3.10 Patrimônio Cultural da Região 
 

Segundo a Fundarpe: “A Constituição brasileira estabelece que o poder 
público, com a cooperação da comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural 
brasileiro”. Na legislação, considera-se que esse patrimônio é constituído pelos bens 
materiais e imateriais que se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira como:  

 

 as formas de expressão; 

 os modos de criar, fazer, viver; 

 as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

 as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 

 os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

 

Esses bens materiais e imateriais que formam o patrimônio cultural brasileiro 
são, portanto, os modos específicos de criar e fazer (as descobertas e os processos 
genuínos na ciência, nas artes e na tecnologia); as construções referenciais e exemplares 
da tradição brasileira, incluindo bens imóveis (igrejas, casas, praças, conjuntos urbanos) e 
bens móveis (obras de arte ou artesanato); as criações imateriais como a literatura e a 
música; as expressões e os modos de viver, como a linguagem e os costumes; os locais 
dotados de expressivo valor para a história, a arqueologia, a paleontologia e a ciência em 
geral, assim como as paisagens e as áreas de proteção ecológica da fauna e da flora. 
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Quando se preserva o patrimônio cultural, conserva-se a memória do que 
fomos e do que somos: a identidade da nação. Patrimônio, etimologicamente, significa 
"herança paterna" - na verdade, a riqueza comum que nós herdamos como cidadãos, e que 
se vai transmitindo de geração a geração. 

 

Todos os bens móveis, imóveis ou naturais, que possuam valor significativo para 
uma sociedade, podendo ser estético, artístico, documental, científico, social, espiritual ou 
ecológico são considerados patrimônios históricos. A preservação deste tipo de patrimônio 
teve início depois da Segunda Guerra Mundial e da Revolução Industrial (século XIX). O intuito 
dessas primeiras ações de preservação era restaurar os monumentos destruídos pela guerra.  

 

Em 2007, a Fundarpe fez o requerimento da candidatura do Maracatu Nação, 
Maracatu Rural, Caboclinhos e Cavalo Marinho como patrimônio imaterial junto ao Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Já são considerados Patrimônio 
Imaterial do Brasil algumas expressões como o Frevo, o Samba de Roda do Recôncavo 
Baiano, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, o Tambor de Crioula do Maranhão, o Samba 
do Rio de Janeiro, a Cachoeira do Iauaretê (lugar sagrado dos povos indígenas do Rio 
Uaupés e Papuri), o Jongo no Sudeste, a Feira de Caruaru, o Ofício das Baianas de 
Acarajé, o Modo de Fazer Viola-de-Cocho, o Kusiwa (linguagem e arte gráfica Wajãpi) e o 
Ofício das Paneleiras de Goiabeiras (FUNDARPE, 2012). 

 

A região agreste central cujo eixo principal é a cidade de Caruaru e pela 
proximidade, influencia o município de São Caetano, tem alguns pontos de interesse e 
divulgação cultural que o Ministério da Cultura, através do Programa Mais Cultura, em 
parceria com os governos municipais e estaduais propõe para a preservação das raízes 
culturais e manifestações populares nos territórios de origem. Estes pontos administrados 
pela FUNDARPE - Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, tem 
relevância regional e estadual.  

 

Entre outros destacam-se: 
 

 Associação de Artesãos do Alto do Moura - Caruaru; 
 Identidade e Cultura x Novos Talentos - Associação de Micros e Pequenos 

Agricultores Familiares - São Bento do Una; 
 Música Vida e Continuidade - Fundação Música e Vida São Caetano - São 

Caetano. 
 

Já no Agreste Meridional a cidade de Garanhuns é um importante eixo 
cultural aglutinador dos outros municípios próximos. Destacam-se os seguintes pontos 
culturais apoiados pela FUNDARPE: 

 

 Boi da Macuca - Sociedade dos Artistas de Garanhuns - Correntes; 
 Centro de Formação Musical e Danças Tradicionais - Associação 

Remanescente dos Quilombos dos Sitio Estivas - Garanhuns; 
 Festa da Historia nos Jornais - Academia de Letras de Garanhuns; 
 Fulni-ô - Associação de Desenvolvimento Comunitário e Cultural Indígena - 

Fulni-ô e Xixiakla - Águas Belas; 
 Núcleo de Formação e Criação Audiovisual Tigre - Associação Comunitária 

do Sitio Tigre - Garanhuns; 
 Usina de Revitalização Nego do Timbó - Associação Comunitária Rural dos 

Remanescentes do Quilombo o Timbó e Adjacências - Garanhuns. 
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Predominam na região as manifestações culturais relacionadas com a 
música, dança e artesanatos, com forte influência indígena.  

 

Historicamente a região agreste esteve ligada a momentos de importância 
política na transição entre a época colonial, a formação da república e a luta pela conquista 
da liberdade dos escravos que fugindo das plantações da zona da mata se estabeleceram no 
agreste em quilombos ou comunidades que depois deram origem a vilarejos e povoados. 

 

A FUNDARPE identificou pontos de importância cultural na região agreste dos 
quais destacam-se: 

 

 Agreste Central 
 

 Alto do Moura - Associação dos Artesãos em Barro e Moradores do Alto do 
Moura - Caruaru; 

 Centro de Cultura Camponesa e de Reforma Agrária do Agreste 
Pernambucano - Associação Nacional de Cooperativas Agrícolas ANCA - 
Caruaru; 

 Fábrica de Cultura - Grupo de Apoio aos Meninos de Rua GAMR - Gravatá; 
 Identidade e Cultura x Novos Talentos - Associação de Micro e Pequenos 

Agricultores Familiar - São Bento do Uma; 
 Memorial Xicão Xucuru: Juventude, Arte e Sociedade - Associação da 

Comunidade Indígena Xucuru - Pesqueira; 
 Música Para Todos - Banda Musical do Biu - Bonito; 
 Música Vida e Continuidade - Fundação Música e Vida São Caetano; 
 Ororubá - Fundação de Cultura e Amparo ao Menor de Olho no Futuro - 

Pesqueira; 
 Teatro Experimental de Arte: Experimentando Vida, Produzindo Arte - 

Teatro Experimental de Arte TEA - Caruaru; 
 Tira-Teima - Associação Caruaruense de Desenvolvimento Educacional, 

Social e Cultural - Caruaru. 
 

 Agreste Meridional 
 

 Angelim Pela Arte: Resgate à Cidadania - Associação Comunitária São 
Vicente do Poço do Boi - Angelim; 

 Boi da Macuca - Sociedade dos Artistas de Garanhuns - Correntes; 
 Centro de Formação Musical e Danças Tradicionais - Associação 

Remanescente dos Quilombos do Sítio Estivas - Garanhuns; 
 Festa da História nos Jornais - Academia de Letras de Garanhuns; 
 Fulni-ô - Associação de Desenvolvimento Comunitário e Cultural 

Indígena Fulni-ô e Xixiakla - Águas Belas; 
 Fundação Comunaty - Fundação Agremiativa Rítmica Cultural & Escola 

de Samba Unidos do Comunaty - Águas Belas; 
 Mulheres de Fibra: por uma proposta de desenvolvimento sustentável - 

Associação Comunitária São Sebastião - Bom Conselho; 
 Núcleo de Formação e Criação Audiovisual Tigre - Associação 

Comunitária do Sítio Tigre - Garanhuns; 
 Sede de Cultura - Associação Cultural Novo GTEC - Canhotinho; 
 Usina de Revitalização Nego do Timbó - Associação Comunitária Rural 

dos Remanescentes do Quilombo do Timbó e Adjacências - Garanhuns. 
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Os pontos culturais em São Caetano: Música e Vida e Continuidade e os 
quatro pontos acima relatados para Garanhuns, tem importância e constituem um 
patrimônio histórico a ser preservado nos municípios em estudo. Garanhuns desponta 
como um centro cultural e histórico de importância regional. No Agreste Central o IPHAN 
tombou a Feira de Caruaru, localizada na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco:  

 

“Surgiu em uma fazenda situada em um dos caminhos do gado, entre o sertão e a 
zona canavieira, onde pousavam vaqueiros, tropeiros e mascates. No final do 
século XVIII, foi construída nesse local a capela de Nossa Senhora da Conceição, 
ampliando a convergência social e fortalecendo as relações de trocas comerciais 
em torno do lugar. Assim, a feira cresceu juntamente com a cidade e foi um dos 
principais motores do seu desenvolvimento social e econômico.  
 

A Feira de Caruaru é um lugar de memória e de continuidade de saberes, de 
fazeres, de produtos e de expressões artísticas tradicionais que continuam vivos no 
comércio do gado e dos produtos de couro, nos brinquedos reciclados, nas figuras 
de barro inventadas por Mestre Vitalino, nas redes de tear, nos utensílios de 
flandres, no cordel, nas gomas e farinhas de mandioca e nas ervas e raízes 
medicinais. Sem a dinâmica e o mercado da feira, esses saberes e fazeres já teriam 
desaparecido” (IPHAN, 2012). 

 

Outra expressão artística imaterial tombada como patrimônio artístico é o 
frevo que faz parte do folclore e eventos festivos em todo o estado: 

 

“O Frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética, densamente 
enraizada em Recife e Olinda, no Estado de Pernambuco. Gênero musical urbano, 
o Frevo surge no final do século 19, no carnaval, em um momento de transição e 
efervescência social como uma forma de expressão das classes populares na 
configuração dos espaços públicos e das relações sociais nessas cidades. 
 

As bandas militares e suas rivalidades, os escravos recém-libertos, os capoeiras, a 
nova classe operária e os novos espaços urbanos foram elementos definidores da 
configuração do Frevo. Do repertório eclético das bandas de música, composto por 
variados estilos musicais, resultaram suas três modalidades, ainda vigentes: Frevo-
de-rua, Frevo-de-bloco e Frevo-canção. Simultaneamente à música, foi-se 
inventando o passo, isto é, a dança frenética característica do Frevo. Improvisada 
na rua, liberta e vigorosa, criada e recriada por passistas, a dança de jogo de braços 
e de pernas é atribuída à ginga dos capoeiristas, que assumiam a defesa de bandas 
e blocos, ao mesmo tempo em que criavam a coreografia. 
 

Produto desse contexto sócio histórico singular, desde suas origens, o Frevo 
expressa um protesto político e uma crítica social em forma de música, de dança e 
de poesia, constituindo-se em símbolo de resistência da cultura pernambucana e 
em expressão significativa da diversidade cultural brasileira” (IPHAN, 2012). 

 

Na região agreste central, influenciando o município de Lajedo, está a cidade 
de Caruaru, com expressões artísticas e culturais importantes. Além da feira famosa no 
Brasil, está o Museu do Barro. Segundo a FUNDARPE: 

 

“Um dos museus mais visitados de Pernambuco, o Museu do Barro de Caruaru está 
instalado num prédio moderno, localizado ao lado do Pátio de Eventos Luiz 
Gonzaga, onde todos os anos concentram-se as comemorações do São João do 
município. O Museu do Barro destaca em suas coleções os principais polos de 
cerâmica popular da região, enfatizando sua preservação e promoção. O museu 
está situado no Espaço Zé Caboclo, assim batizado em homenagem a um dos mais 
conhecidos artesãos do Alto do Moura, povoado famoso por sua forte cultura de raiz 
e localizado a seis quilômetros do centro de Caruaru. Também no Alto do Moura 
viveu outro artista, o exímio modelador do barro, Mestre Vitalino. O Museu do Barro 
possui 67 peças de autoria deste mestre.  
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O acervo do museu é composto por cerca de 2.300 peças, entre cerâmica utilitária, 
decorativa, figurativa e ex-votos. O espaço expositivo do museu está composto 
pelas seguintes salas: Ceramistas do Alto do Moura, Mestre Vitalino e sua família, 
Coleção Abelardo Rodrigues e Pinacoteca Luiza Maciel, que expõe telas de artistas 
de Caruaru retratando a cidade e suas tradições. Além disso, o museu conta com 
uma sala para exposições de curta duração e ações educativas. 
 
Abrem a exposição de cerâmica do museu peças de Zé Caboclo, Ernestina, Zé 
Rodrigues e Manuel Eudócio, os mais antigos artesãos caruaruenses. O circuito de 
exposição do Museu do Barro tem um formato didático que mostra o processo 
criativo da arte em cerâmica, através de textos e painéis fotográficos 
complementados por instrumentos de trabalho dos ceramistas. O Mubac faz parte 
da rede de equipamentos culturais da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Pernambuco” (FUNDARPE).  

 
11.3.11 Comunidades Tradicionais 

 
 Terras Indígenas 
 
As comunidades indígenas da região agreste central e agreste meridional 

estão representadas pelos povos indígenas Fulni-ô e Pankararu, cujas tribos estão 
localizadas nas proximidades de Garanhuns, Águas Belas, Caruaru e municípios vizinhos, 
respectivamente. Outras tribos com Kapinawá, Kambiwá, Inajá, Tuxá, Tupanatinga, 
habitam lugares do sertão e agreste setentrional.  A população estimada de indígenas 
morando em comunidades no Estado de Pernambuco não é conhecida com precisão. 
Segundo o censo do IBGE 2010, a população indígena de Pernambuco é de 60.990 que 
corresponde a 6,8% dos indígenas considerados por este censo em 2010 (896.917 
indígenas em todo o Brasil). A Fundação Nacional do Índio - FUNAI estima em 26.000 o 
número de indígenas no estado de Pernambuco, porém os dados da FUNASA - Fundação 
Nacional de Saúde, ultrapassam os 38.000 habitantes (NEPE- UFPE), que se dedicam 
especialmente à agricultura, pecuária e pequenos trabalhos artesanais, geralmente em 
condições de vida precária e em constante disputa de terras com os fazendeiros da região. 
Em algumas áreas já demarcadas ainda há conflitos com posseiros.  

 
Na área de influência direta não há nenhuma comunidade indígena que possa 

vir a ser afetada pelo empreendimento. Apenas na área de influência indireta, entre os 
municípios de Garanhuns e Águas Belas, distantes a mais de 45 km do traçado da rodovia, 
encontram-se as comunidades indígenas de Fulni-ô, nas zonas rurais destes municípios, 
comunidades que podem vir a ser beneficiadas pela melhoria da infraestrutura rodoviária 
para o escoamento e comercialização dos seus produtos agropecuários. 

 
Na figura a seguir, uma ilustração da localização dos povos indígenas em 

relação ao traçado da BR-423. 
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 Quilombolas 
 
Quilombolas são descendentes de africanos escravizados que mantêm 

tradições culturais, de subsistência e religiosas ao longo dos séculos. Mais de 1.500 
comunidades espalhadas pelo território nacional são certificadas pela Fundação Palmares, 
instituição pública vinculada ao Ministério da Cultura que tem a finalidade de promover e 
preservar a cultura afro-brasileira. Preocupada com a igualdade racial e com a valorização 
das manifestações de matriz africana, a Palmares formula e implanta políticas públicas que 
potencializam a participação da população negra brasileira nos processos de 
desenvolvimento do País.   

 
As comunidades quilombolas do Estado de Pernambuco ainda estão em 

fase de registro e certificação. Segundo a Fundação Palmares até o ano de 2003, que são 
os dados oficiais disponíveis nesta Fundação, apenas a Comunidade Castainho, localizada 
no município de Garanhuns estava titulada e certificada e possuía uma Portaria de 
legalização do INCRA. Outras comunidades como: Estiva, Estrela, Timbó e Caluete, todas 
localizadas em Garanhuns e a comunidade Sítio Barro Vermelho e Japecanga em São 
Caetano estavam com o processo de registro (RTID) em fase de elaboração (CSIP). A 
Comunidade de Tigre também em Garanhuns possuía a Certidão da Fundação Palmares 
(CSIP). 

 
A lista das comunidades quilombolas dos municípios situados na área de 

influência indireta da rodovia BR-423 é exibida na tabela a seguir. 
 

Comunidades quilombolas dos municípios situados na AII da rodovia 

Município 
Código do 

IBGE 
Comunidade Data de Publicação 

Garanhuns 2606002 Timbó 10/12/2004 

Garanhuns 2606002 Castainho* 08/06/2005 

Garanhuns 2606002 Estiva 08/06/2005 

Garanhuns 2606002 Estrela 08/06/2005 

Garanhuns 2606002 Caluete 12/07/2005 

Garanhuns 2606002 Tigre 13/12/2006 

São 
Caetano 

2613107 
Sítio Barro 
Vermelho e 
Japecanga 

01/10/2012 

Fonte: Fundação Palmares. Disponível em:  
<http://www.palmares.gov.br/quilombola/?estado=PE#>.   
Acesso em 05 jun. 2013. 

 
Na área rural de Lajedo existem alguns remanescentes de comunidades 

quilombolas mais ainda não há um registro das mesmas pela Fundação Palmares. Nos 
outros municípios da região de influência direta e indireta não há outras comunidades 
identificadas. Todas as comunidades quilombolas estão localizadas na área de influência 
indireta, o que implica que não serão impactadas pelas obras de engenharia rodoviária da 
BR-423, como também nenhuma área destas comunidades deverá ser desapropriada. 

 
Na tabela a seguir, lista oficial de comunidades quilombolas tituladas no 

Brasil. 
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Comunidades quilombolas registradas pela Fundação Palmares. 

 
Fonte: Fundação Palmares (2003). 

 

O estudo detalhado acerca do impacto sobre o patrimônio cultural da região a 
ser afetada pelo empreendimento está apresentado no Tomo V. 



 

 

251 
 

11.4 Passivos Ambientais 
 

Conceitualmente, define-se Passivo Ambiental de redes viárias (DNIT ISA-246) 
como: “toda ocorrência decorrente da falha de construção, restauração ou manutenção da 
rodovia ou a causada por terceiros ou por condições climáticas adversas, capaz de atuar 
como fator de dano ou degradação ambiental à área de influência direta, ao corpo estradal 
ou ao usuário”.  

 
O Cadastro dos Passivos Ambientais foi realizado seguindo o sentido do 

estaqueamento do trecho em estudo, abrangendo a Área de Influência Direta (AID) e Área 
Diretamente Afetada (ADA) da rodovia BR-423/PE nos lotes 01 e 02. O levantamento 
consta de registro fotográfico, georreferenciamento através de coordenadas em UTM no 
datum WGS 84, discriminação do problema e recomendações para melhorias, de modo a 
fornecer indicação de soluções para recuperação dos Passivos Ambientais existente ao 
longo da rodovia. Para identificação dos Passivos Ambientais levou-se em conta a 
identificação dos problemas nos seguintes agrupamentos, de acordo com a Instrução de 
Proteção Ambiental para Recuperação de Passivos Ambientais - IPA 08 (DNIT, 2005): 

 
 Grupo I: Problemas Ambientais Decorrentes da Implantação da Rodovia 

(erosões, assoreamentos, ravinamentos, inundações, deslizamentos, etc.) 
que interfiram ou tenham potencial para interferir, não só no corpo estradal, 
mas também em áreas e/ou comunidades lindeiras à faixa de domínio da 
rodovia. Compreende a análise e registro de problemas ocorrentes 
internamente à faixa de domínio, em evolução ou com potencial de 
evolução, para áreas adjacentes e vice-versa. 
 

 Grupo II: Identificação de antigas áreas de uso para apoio as obras que 
interfiram ou tenham potencial de interferência na rodovia e/ou em 
comunidades lindeiras. Compreende o registro de problemas originados em 
áreas utilizadas para apoio às obras, a saber: áreas exploradas para 
obtenção de materiais de construção (brita, areia, seixo, solo, cascalho), 
ocupadas por bota-foras, acampamentos, etc. 

 Grupo III: Identificação de problemas decorrentes de ações de terceiros. 
Compreende o registro de passivos decorrentes de ações de terceiros 
(p.ex. lavouras, indústrias, atividades agrícolas, terraplanagens, lixo etc.) 
que interfiram ou com potencial de interferência no corpo estradal e/ou 
faixa de domínio da rodovia.  

 Grupo IV: Identificação de interferência com núcleos urbanos. Compreende 
a caracterização das travessias urbanas e seus equipamentos.  

 Grupo V: Identificação de acessos irregulares e ocupações da Faixa de 
Domínio. Compreende a caracterização dos acessos e o uso indevido da 
faixa de domínio por terceiros. 

 
Durante as visitas técnicas para elaboração do presente estudo, foi detectado 

que a rodovia BR-423 apresentava passivos do Grupo I, tanto no Lote 01 quanto no Lote 
02, relativos às erosões no acostamento, fissuras e buracos no leito estradal. Entretanto, 
no período final de elaboração deste EIA, detectou-se que foram realizadas obras de 
restauração e conservação da rodovia, não havendo mais passivos do Grupo I. 
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Os demais passivos registrados permanecem da mesma maneira e indicam a 

forte influência antrópica na região de estudo. Estes se referem à placas de sinalização de 
orientação do trânsito depredadas e deposição inadequada de resíduos sólidos comuns, 
resíduos de serviços de transporte, resíduos de construção civil (Grupo III); edificações na 
faixa de domínio (Grupo IV); placa de propaganda e acessos à rodovia não 
regulamentados e uso indevido da faixa de domínio por terceiros (Grupo V). 

 
Para os passivos do Grupo III, os responsáveis diretos são as prefeituras 

locais, que deverão prover meios necessários para coleta do material descartado de 
maneira indevida. Os passivos do Grupo IV e V serão naturalmente tratados durante as 
obras de duplicação da rodovia.  

 
O Cadastro dos Passivos Ambientais está devidamente documentado nas 

páginas a seguir. 
 

Situação atual da rodovia - ausência de passivos do Grupo I (fevereiro/2014). 

Situação anteriormente registrada na rodovia (julho/2013). 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de sinalização de orientação do trânsito impactada, comprometendo a segurança 
rodoviária. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado:  Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0229317/ N 9086186  Projeção: UTM/UPS 
Datum:  WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação da sinalização 
preventiva obrigatória por Lei. 
 

 

- Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- A conservação e fiscalização da sinalização 
preventiva deve ser uma rotina na duplicação da 
rodovia. 
 
- Executar um trabalho de educação ambiental 
rodoviária com os usuários da rodovia. 

  

04/07/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de sinalização de orientação do trânsito impactada, comprometendo a segurança 
rodoviária. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0809865/ N 9069727 Projeção: UTM/UPS 
Datum:  WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação da sinalização 
preventiva obrigatória por Lei. 
 

 

- Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- A conservação e fiscalização da sinalização 
preventiva deve ser uma rotina na duplicação da 
rodovia. 
 
- Executar um trabalho de educação ambiental 
rodoviária com os usuários da rodovia. 

  

04/07/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de sinalização de orientação do trânsito impactada, comprometendo a segurança 
rodoviária. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0798746/ N 9050813 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação da sinalização 
preventiva obrigatória por Lei. 
 

 

- Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- A conservação e fiscalização da sinalização 
preventiva deve ser uma rotina na duplicação da 
rodovia. 
 
- Executar um trabalho de educação ambiental 
rodoviária com os usuários da rodovia. 

  

04/07/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de sinalização de orientação do trânsito impactada, comprometendo a segurança 
rodoviária. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0797292/ N 9046474 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação da sinalização 
preventiva obrigatória por Lei. 
 

 
 

-Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- A conservação e fiscalização da sinalização 
preventiva deve ser uma rotina na duplicação da 
rodovia. 
 
- Executar um trabalho de educação ambiental 
rodoviária com os usuários da rodovia. 

  

05/07/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de sinalização de orientação do trânsito impactada, comprometendo a segurança 
rodoviária. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0797153/ N 9046043 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação da sinalização 
preventiva obrigatória por Lei. 
 

 

-Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- A conservação e fiscalização da sinalização 
preventiva deve ser uma rotina na duplicação da 
rodovia. 
 
- Executar um trabalho de educação ambiental 
rodoviária com os usuários da rodovia. 

  

05/07/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0814224/ N 9078062 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (x) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa de 
domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação ambiental. 
 

 
 

- Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 
12.305 de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei 
14.236 de 13 de novembro de 2010. 

- Aplicação da lei de crimes ambiental - Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

- Aplicação do código de postura do município. 

  

24/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado.  
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0812423/ N 9076554 Projeção: UTM/UPS) 
Datum:  WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Deposição de resíduo a céu aberto de forma ilegal 
comprometendo a qualidade ambiental da faixa de 
domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305 
de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei 14.236 
de 13 de novembro de 2010. 

- Aplicação da lei de crimes ambiental - Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998. 

- Aplicação do código de postura do município. 
 
 
 
 

 
  

24/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado.  
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0812005/ N 9076136 Projeção: UTM/UPS  
Datum:  WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa 
de domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação 
ambiental. 

 
 
 
 
 
- Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305 
de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei 14.236 
de 13 de novembro de 2010. 

- Aplicação da lei de crimes ambiental - Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998. 

- Aplicação do código de postura do município. 
 
 
 
 
 

 
  

24/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado  
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0811511/ N. 9075224 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa 
de domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305 
de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei 14.236 
de 13 de novembro de 2010. 

- Aplicação da lei de crimes ambiental - Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998. 

- Aplicação do código de postura do município. 
 
 
 
 
 
 

  

26/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0807030/ N 906460 Projeção: UTM/UPS 
Datum:  WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa 
de domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação 
ambiental. 

 
 
 
 
- Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305 
de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei 14.236 
de 13 de novembro de 2010. 

- Aplicação da lei de crimes ambiental - Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998. 

- Aplicação do código de postura do município. 
 
 
 
 
 
 
 

  

15/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 07997063 / N 9045770 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 - Nenhuma medida de fiscalização pelos órgãos 
competentes foi executada durante este período. 

 
 
 
Retirada de imediato dos resíduos sólidos; 
 
Aplicação da lei de crime ambiental; 
 
Mitigação ambiental da área impactada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

27/11/2012 



 
 

264 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo de construção civil e edificações na faixa de domínio 
 
2. Grupo: III e IV 
 
3. Localização 
 
Estaca: 1045+0,00.                 Lado: LD.  Total de eventos: 1 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Ausência de dispositivo de segurança viária 
 
 

 

 
 

- Implantação do novo traçado da faixa de domínio 
do lote 1 (Passarela); 
 
- Remoção dos resíduos de construção civil, com 
destinação ambientalmente correta. 
 
 
 
 
 

  

15/02/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0807030/ N 9064601 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa 
de domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação 
ambiental. 

 
 
 
- Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305 
de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei 14.236 
de 13 de novembro de 2010. 

- Aplicação da lei de crimes ambiental - Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998. 

- Aplicação do código de postura do município. 
 
 
 
 
 
 
 

  

17/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0795493 / N 9043234 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Nenhuma medida de fiscalização pelos órgãos 
competentes foi executada durante este período 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retirada de imediato dos resíduos sólidos; 
 
Aplicação da lei de crime ambiental; 
 
Mitigação ambiental da área impactada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

28/11/2012 28/11/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de propaganda, comprometendo a segurança rodoviária. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0806002/ N 9062307 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Placa em total desacordo com a lei de código nacional 
de trânsito. 
 

 

-Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- Aplicar de forma permanente os instrumentos 
legais de trânsito. 

  

04/07/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de propaganda, comprometendo a segurança rodoviária. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0805622/ N 9061456  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Placa em total desacordo com a lei de código nacional 
de trânsito 
 

 

- Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- Aplicar de forma permanente os instrumentos 
legais de trânsito. 

 
  

04/07/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de propaganda, comprometendo a segurança rodoviária. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0803167/ N 9059200 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Placa em total desacordo com a lei de código nacional de 
trânsito. 
 

 

- Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- Aplicar de forma permanente os instrumentos 
legais de trânsito. 

  

04/07/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de propaganda, comprometendo a segurança rodoviária. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0798065/ N 9048304 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Placa em total desacordo com a lei de código nacional de 
trânsito. 
 

 

- Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- Aplicar de forma permanente os instrumentos 
legais de trânsito. 

  

05/07/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia. 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0813498/ N 9077551  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a segurança 
rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral 
de Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

24/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0812433/ N 9076554 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente 
 

 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria Especializada 
das UNITs, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
a Polícia Federal no Estado e a Prefeitura competente. 

  

24/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia. 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0811485/ N 9074536 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera 
de atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 
/2006, de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados 
pelas unidades de campo, de quaisquer 
construções localizadas a menos de 15 (quinze) 
metros dos limites da faixa de domínio da rodovia 
devendo ser notificadas imediatamente, a 
Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias, a 
Procuradoria Especializada das UNITs, a Polícia 
Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal 
no Estado e a Prefeitura competente. 

26/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0811464/ N 9074160 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 
 

Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral 
de Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

26/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 

Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0811468/ N 9074161  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 

Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral 
de Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

26/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia. 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0810700/ N 9071237 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de 
forma permanente.  
 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e propriedades 
a serem desapropriados para implantação do Sistema 
Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser notificadas 
imediatamente, a Coordenação-Geral de Operações 
Rodoviárias, a Procuradoria Especializada das UNITs, a 
Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia 
Federal no Estado e a Prefeitura competente. 

  

26/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia. 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0809848/ N 9069683 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de particulares 
mediante sua ocupação em caráter transitório ou 
duradouro, ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

28/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia. 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0809161/ N 9068429  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de particulares 
mediante sua ocupação em caráter transitório ou 
duradouro, ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

28/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia. 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0808822/ N 9067812 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera 
de atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a)A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b)As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral 
de Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e 
a Prefeitura competente. 

28/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0808585/ N 9067398 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera 
de atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 
/2006, de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas 
e livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, 
as exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados 
pelas unidades de campo, de quaisquer 
construções localizadas a menos de 15 (quinze) 
metros dos limites da faixa de domínio da 
rodovia devendo ser notificadas imediatamente, 
a Coordenação-Geral de Operações 
Rodoviárias, a Procuradoria Especializada das 
UNITs, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária 
Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

28/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0808393/ N 9067023 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 
 
 
 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

28/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia. 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0808342/ N 9066929  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 
 
 
 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera 
de atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 
/2006, de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, 
as exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados 
pelas unidades de campo, de quaisquer 
construções localizadas a menos de 15 (quinze) 
metros dos limites da faixa de domínio da rodovia 
devendo ser notificadas imediatamente, a 
Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias, a 
Procuradoria Especializada das UNITs, a Polícia 
Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia 
Federal no Estado e a Prefeitura competente. 

28/09/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Instalação por terceiros de pequenas infraestruturas no traçado da rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0807724/ N 9065891  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Homenagem da família na faixa de domínio na área 
de influência direta no traçado a duplicar. 
 
 
 
 

 
 
- Contatar a família para a retirada desta 
infraestrutura para prevenir problemas culturais e 
religiosos, pois com as obras de duplicação 
precisará ser removida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

15/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0807212/ N 9065011  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 
 
 
 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera 
de atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 
/2006, de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados 
pelas unidades de campo, de quaisquer 
construções localizadas a menos de 15 (quinze) 
metros dos limites da faixa de domínio da rodovia 
devendo ser notificadas imediatamente, a 
Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias, a 
Procuradoria Especializada das UNITs, a Polícia 
Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal 
no Estado e a Prefeitura competente. 

  

15/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0807724/ N 9065891  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de particulares 
mediante sua ocupação em caráter transitório ou 
duradouro, ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

15/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0806869/ N 9064244 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

15/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0806683/ N 9063827  Projeção:UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas 
de segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de 
forma permanente.  
 
 
 
 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e propriedades 
a serem desapropriados para implantação do Sistema 
Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
a)A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b)As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser notificadas 
imediatamente, a Coordenação-Geral de Operações 
Rodoviárias, a Procuradoria Especializada das UNITs, a 
Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia 
Federal no Estado e a Prefeitura competente. 

15/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0806568/ N 9063569 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
a)A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b)As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria Especializada 
das UNITs, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
a Polícia Federal no Estado e a Prefeitura competente. 

 

17/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0806349/ N 9063079 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 

 
Lei Nº 10.233, de5 DE Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria Especializada 
das UNITs, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
a Polícia Federal no Estado e a Prefeitura competente. 

  

17/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0806149/ N 9062634  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Dispositivos das redes de abastecimento de água, 
energia elétrica e telecomunicação em local 
inadequado. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 
- Uso comum da pista de rolamento (estrada 
carroçável) por veículos e pedestres. 
 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização 
e documentação do DNIT, segundo a Lei nº 
9.503 de 23 de Setembro de 1997. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
 
 

17/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD   Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0803200/ N 9059229  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Instalação inadequada de estabelecimentos 
residenciais e comerciais. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 
- Uso comum da pista de rolamento por veículos e 
pedestres. 
 
 

 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 
 
 

  

17/10/2012 17/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0802638/ N 9058329 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Nenhuma medida de fiscalização pelos órgãos 
competentes foi executada durante este período; 
 
- Colocação inadequada de placas de propaganda; 
 
- Instalação inadequada de estabelecimentos 
residenciais e comerciais; 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 

- Remoção de obstáculos fixos (placas de 
propaganda, árvores e arbustos) em lugar 
inadequado; 
 
- Ordenação do uso do solo (estabelecimentos 
residenciais ou comerciais instalados na faixa de 
domínio); 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos; 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local; 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 

  

17/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0801015/ N 9055513  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Inexistência de passeios apropriados. 
 
- Ausência de ciclovias/ciclofaixas adequadas. 
 
- Falta de ordenação de áreas de estacionamento de 
veículos. 
 
- Sinalização inadequada. 
 
- Restrições das condições de trafegabilidade. 
 
 
 
 
 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, segundo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Construção de passeios devidamente protegidos 
para pedestres. 
 
- Instalação adequada de ciclovias ou ciclofaixas. 
 
- Ordenação das áreas de estacionamento (cuidados 
especiais para manter fluxos de pedestres e ciclistas 
no campo visível dos condutores de veículos). 
 
- Normalização das condições de trafegabilidade. 
 
 
 
 
 
 

  

18/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia.  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0800487/ N 9054295  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Inexistência de passeios apropriados. 
 
- Ausência de ciclovias/ciclofaixas adequadas. 
 
- Falta de ordenação de áreas de estacionamento de 
veículos. 
 
- Sinalização inadequada. 
 
- Restrições das condições de trafegabilidade. 
 
 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 
de 23 de Setembro de 1997. 
 
- Construção de passeios devidamente protegidos 
para pedestres. 
 
-Instalação adequada de ciclovias ou ciclofaixas. 
 
- Ordenação das áreas de estacionamento 
(cuidadosespeciais para manter fluxos de pedestres 
e ciclistas no campo visível dos condutores de 
veículos). 
 
- Normalização das condições de trafegabilidade. 

 

18/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0800297/ N 9053825 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Dispositivos das redes de abastecimento de água, 
energia elétrica e telecomunicação em local inadequado. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 
- Uso comum da pista de rolamento (estrada carroçável) 
por veículos e pedestres. 
 

 

 
 
 
 
 
 
- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 
de 23 de Setembro de 1997. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

18/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0799992/ N 9053057  Projeção:  UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Instalação inadequada de estabelecimentos 
residenciais e comerciais. 
 
-Dispositivos das redes de abastecimento de água, 
energia elétrica e telecomunicação em local 
inadequado. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 
- Uso comum da pista de rolamento por veículos e 
pedestres. 
 
 

 
 
 
 
 
- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

18/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia.  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0799774/ N 9052531  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Nenhuma medida de fiscalização pelos órgãos 
competentes foi executada durante este período. 
 
- Colocação inadequada de placas de propaganda. 
 
- Instalação inadequada de estabelecimentos residenciais 
e comerciais. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 

 
 

- Remoção de obstáculos fixos (placas de 
propaganda, árvores e arbustos) em lugar 
inadequado. 
 
- Ordenação do uso do solo (estabelecimentos 
residenciais ou comerciais instalados na faixa de 
domínio). 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização 
especial para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 

  

18/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia.  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0798754/ N 9050822 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

Inexistência de passeios apropriados. 
 
- Conflitos com as propriedades lindeiras. 
 
- Sinalização inadequada. 

 
 
- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Construção de passeios devidamente protegidos 
para pedestres. 
 
- Remoção de edificações e/ou melhorias nas 
propriedades lindeiras. 
 
- Adequação dos dispositivos de sinalização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

18/10/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0798167/ N 9048715   Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Instalação inadequada de estabelecimentos 
residenciais e comerciais. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 
- Uso comum da pista de rolamento (estrada 
carroçável)por veículos e pedestres. 
 

 
 
 
- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

27/11/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia.  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0798003 / N 9048035   Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

  
- Inexistência de passeios apropriados. 
 
- Conflitos com as propriedades lindeiras. 
 
- Sinalização inadequada 
 
 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Construção de passeios devidamente protegidos 
para pedestres. 
 
- Remoção de edificações e/ou melhorias nas 
propriedades lindeiras. 
 
- Adequação dos dispositivos de sinalização. 
 

 

27/11/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0797335 / N 9046598  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Inexistência de passeios apropriados. 
 
- Conflitos com as propriedades lindeiras. 
 
- Sinalização inadequada. 

 
 
- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Construção de passeios devidamente protegidos 
para pedestres. 
 
- Remoção de edificações e/ou melhorias nas 
propriedades lindeiras. 
 
- Adequação dos dispositivos de sinalização. 
 
 
 
 
 
 
 

  

27/11/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0797335 / N 9046484  Projeção: UTM/UPS 
Datum:  WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Instalação inadequada de estabelecimentos 
residenciais e comerciais. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 
- Uso comum da pista de rolamento (estrada 
carroçável)por veículos e pedestres. 
 
-  

 
 
 
 
- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

27/11/2012 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0797239 / N 9046299   Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Dispositivos das redes de abastecimento de água, 
energia elétrica e telecomunicação em local 
inadequado. 
 
- Instalação inadequada de estabelecimentos 
residenciais e comerciais. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 
- Uso comum da pista de rolamento (estrada 
carroçável) por veículos e pedestres.  
 
 

 
 
 
- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 
 
 
 
 
 
 

  

27/11/2012 



 
 

304 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0797083/ N 9045821 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Dispositivos das redes de abastecimento de água, 
energia elétrica e telecomunicação em local 
inadequado. 
 
- Instalação inadequada de estabelecimentos 
residenciais e comerciais. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 
- Uso comum da pista de rolamento (estrada 
carroçável)por veículos e pedestres. 
 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 

  

27/11/2012 



 
 

305 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 07996748/ N 9044856 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Dispositivos das redes de abastecimento de água, 
energia elétrica e telecomunicação em local 
inadequado. 
 
- Instalação inadequada de estabelecimentos 
residenciais e comerciais. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 
- Uso comum da pista de rolamento (estrada 
carroçável) por veículos e pedestres. 
 

 
 
 
- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27/11/2012 



 
 

306 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
  
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0796563 / N 9044615 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Dispositivos das redes de abastecimento de água, 
energia elétrica e telecomunicação em local inadequado. 
 
- Instalação inadequada de estabelecimentos residenciais e 
comerciais. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 

 

- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização 
especial para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 27/11/2012 



 
 

307 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia.  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0796447 / N 9044465  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Dispositivos das redes de abastecimento de água, 
energia elétrica e telecomunicação em local 
inadequado. 
 
- Instalação inadequada de estabelecimentos 
residenciais e comerciais. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

28/11/2012 



 
 

308 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas:  L 0795746/ N 9043562  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Dispositivos das redes de abastecimento de água, 
energia elétrica e telecomunicação em local 
inadequado. 
 
- Instalação inadequada de estabelecimentos 
residenciais e comerciais. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 
 

  

28/11/2012 28/11/2012 



 
 

309 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0795452 / N 9043181  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de ordenação de áreas de estacionamento de 
veículos. 
 
- Instalação inadequada de estabelecimentos 
residenciais e comerciais. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 
- Sinalização inadequada. 
 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 
de 23 de Setembro de 1997. 
 
- Construção de passeios devidamente protegidos 
para pedestres. 
 
- Ordenação das áreas de estacionamento 
(cuidados especiais para manter fluxos de 
pedestres e ciclistas no campo visível dos 
condutores de veículos). 
 
- Remoção de edificações e/ou melhorias nas 
propriedades lindeiras. 
 
- Adequação dos dispositivos de sinalização. 
 
 
 
 
 
 

28/11/2012 



 
 

310 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de propaganda, comprometendo a segurança rodoviária. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado:  Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 07994775/ N 9042314 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Placa em total desacordo com a lei de código nacional de 
trânsito. 
 

 

 
 
- Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- Aplicar de forma permanente os instrumentos 
legais de trânsito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

05/07/2013 



 
 

311 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0803396/ N 9059394  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 

 
Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de particulares 
mediante sua ocupação em caráter transitório ou 
duradouro, ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

17/10/2012 



 
 

312 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. BR-232 (B) - São Caetano - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo), segmento 
Km 18,2 - km 60,0, com 41,80 km de extensão. 
 
Lote: 01. 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0795452 / N 9043181  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de ordenação de áreas de estacionamento de 
veículos. 
 
- Instalação inadequada de estabelecimentos 
residenciais e comerciais. 
 
- Acessos inadequados a estabelecimentos. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 
- Sinalização inadequada. 
 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Construção de passeios devidamente protegidos 
para pedestres. 
 
- Ordenação das áreas de estacionamento (cuidados 
especiais para manter fluxos de pedestres e ciclistas 
no campo visível dos condutores de veículos). 
 
- Remoção de edificações e/ou melhorias nas 
propriedades lindeiras. 
 
- Adequação dos dispositivos de sinalização. 

 

28/11/2012 



 
 

313 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de sinalização de orientação do trânsito impactada, comprometendo a segurança 
rodoviária. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0784051/ N 9036417 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (x) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação da sinalização 
preventiva obrigatória por Lei. 
 

- Com a duplicação da rodovia este passivo deverá 
ser mitigado.  
 
- A conservação e fiscalização da sinalização 
preventiva deve ser uma rotina na duplicação da 
rodovia. 
 
- Executar um trabalho de educação ambiental 
rodoviária com os usuários da rodovia. 

  

08/07/2013 



 
 

314 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de sinalização de orientação do trânsito impactada, comprometendo a segurança 
rodoviária. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0782702/ N 9033160 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação da sinalização 
preventiva obrigatória por Lei. 
 

 

- Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- A conservação e fiscalização da sinalização 
preventiva deve ser uma rotina na duplicação 
da rodovia. 
 
- Executar um trabalho de educação ambiental 
rodoviária com os usuários da rodovia. 

  

08/07/2013 



 
 

315 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de sinalização de orientação do trânsito impactada, comprometendo a segurança 
rodoviária. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0782676/ N 9023605 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação da sinalização 
preventiva obrigatória por Lei. 
 

 

- Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- A conservação e fiscalização da sinalização 
preventiva deve ser uma rotina na duplicação 
da rodovia. 
 
- Executar um trabalho de educação ambiental 
rodoviária com os usuários da rodovia. 

  

08/07/2013 



 
 

316 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de sinalização de orientação do trânsito impactada, comprometendo a segurança 
rodoviária. 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos: 1 
Coordenadas: L0782677/ N 9031692 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Falta de manutenção e conservação da sinalização 
preventiva obrigatória por Lei. 
 

 

- Com a duplicação da rodovia este passivo deverá 
ser mitigado.  
 
- A conservação e fiscalização da sinalização 
preventiva deve ser uma rotina na duplicação da 
rodovia. 
 
- Executar um trabalho de educação ambiental 
rodoviária com os usuários da rodovia. 

  

08/07/2013 



 
 

317 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo sólido depositado por terceiros em local não autorizado.  
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0811520/ N 9075458 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa 
de domínio. 
 
 - Falta de trabalho preventivo com educação 
ambiental. 
 

 

- Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 
12.305 de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei 
14.236 de 13 de novembro de 2010. 
 
- Aplicação da lei de crimes ambiental - Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
- Aplicação do código de postura do município. 

  

26/09/2012 



 
 

318 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado.  
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0811339/ N 907340 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa 
de domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação ambiental. - Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 

12.305 de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei 
14.236 de 13 de novembro de 2010. 
 
- Aplicação da lei de crimes ambiental - Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
- Aplicação do código de postura do município 

  

26/09/2012 



 
 

319 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0774705 / N.9018155  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma ilegal 
comprometendo a qualidade ambiental da faixa de domínio. 
 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação ambiental. 
 

 

- Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 
12.305 de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei 
14.236 de 13 de novembro de 2010. 
 
- Aplicação da lei de crimes ambiental - Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
- Aplicação do código de postura do 
município. 

  

18/06/2013 



 
 

320 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0774705 / N.9018155 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa de 
domínio. 
 
 - Falta de trabalho preventivo com educação ambiental 
 

 

- Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 
12.305 de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei 
14.236 de 13 de novembro de 2010. 
 
- Aplicação da lei de crimes ambiental - Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
- Aplicação do código de postura do município. 
 

  

10/12/2012 



 
 

321 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0776657/ N.90176116 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa de 
domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação ambiental 
 
 

 

  - Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 
12.305 de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei 
14.236 de 13 de novembro de 2010. 
 
- Aplicação da lei de crimes ambiental - Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
- Aplicação do código de postura do município. 

  



 
 

322 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Deposição irregular de resíduos da construção civil e acesso não regulamentado ao 
traçado na rodovia. 
 

2. Grupo: III/ V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0792528/ N. 9041633 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa de 
domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação ambiental. - Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 

12.305 de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei 
14.236 de 13 de novembro de 2010. 
 
- Aplicação da lei de crimes ambiental 
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
- Aplicação do código de postura do município. 
 
 
 
 
 

  

13/02/2013 



 
 

323 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado.  
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0793396 / N 9041822 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa de 
domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação ambiental. 

 
- Política Nacional de Resíduos Sólidos- Lei 
12.305 de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos- Lei 
14.236 de 13 de novembro de 2010. 
 
- Aplicação da lei de crimes ambiental Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
- Aplicação do código de postura do 
município. 

  

13/02/2013 



 
 

324 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado.  
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Estaca: 109 à 113 Lado: LD  Total de eventos: 4 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa de 
domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação ambiental. 
 

 

- Política Nacional de Resíduos Sólidos- Lei 
12.305 de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos- Lei 
14.236 de 13 de novembro de 2010. 
 
- Aplicação da lei de crimes ambiental Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
- Aplicação do código de postura do 
município. 

  

18/06/2013 



 
 

325 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado  
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Estaca: 139 Lado: LD  Total de eventos: 1 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de 
forma ilegal comprometendo a qualidade ambiental 
da faixa de domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação 
ambiental. 
 
 
 
 
 

 

 
-Política Nacional de Resíduos Sólidos- Lei 12.305 
de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos- Lei 14.236 
de 13 de novembro de 2010. 
 
- Aplicação da lei de crimes ambiental Lei nº 9.605, 
de 12 de fevereiro de 1998. 
 
- Aplicação do código de postura do município. 
 

 
 

  

18/06/2013 18/06/2013 



 
 

326 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Ferro Velho/Oficina Mecânica 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Estaca: 80 à 85  Lado: LD Total de eventos: 1 
 
Faixa de Domínio 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
 
- Edificações a serem demolidas  
 
 

 

 
- Contatar o proprietário para negociação, 
indenização e retirada da edificação do local da faixa 
de domínio.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

18/06/2013 18/06/2013 



 
 

327 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado.  
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0783874/ N 9036817 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa 
de domínio. 
 
- Falta de trabalho preventivo com educação ambiental. 
 

 

 
- Política Nacional de Resíduos Sólidos- Lei 
12.305 de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos- Lei 
14.236 de 13 de novembro de 2010. 
 
- Aplicação da lei de crimes ambiental - Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
 
- Aplicação do código de postura do município. 

 
  

08/07/2013 



 
 

328 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Resíduo Sólido depositado por terceiros em local não autorizado 
 
2. Grupo: III 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0777276/ N.9017579 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Depósito de Resíduos Sólidos a céu aberto de forma 
ilegal comprometendo a qualidade ambiental da faixa 
de domínio. 
 
 - Falta de trabalho preventivo com educação 
ambiental. 

  

-Política Nacional de Resíduos Sólidos- Lei 
12.305 de 02 de agosto de 2010. 
 
- Política Estadual de Resíduos Sólidos- Lei 
14.236 de 13 de novembro de 2010. 
 
- Aplicação da lei de crimes ambiental Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998 
 
- Aplicação do código de postura do 
município. 

 
 

 
 

10/12/2012 



 
 

329 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Edificações localizadas na faixa de domínio. 
 

2. Grupo: IV 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 
Coordenadas: L 0781306/ N. 9025316 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de 
forma permanente. 

 
Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e propriedades 
a serem desapropriados para implantação do Sistema 
Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 06 
de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser notificadas 
imediatamente, a Coordenação-Geral de Operações 
Rodoviárias, a Procuradoria Especializada das UNITs, a 
Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia 
Federal no Estado e a Prefeitura competente. 
 

13/12/2012 



 
 

330 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Edificações localizadas na faixa de domínio. 
 

2. Grupo: IV 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 
Coordenadas: L 0781506/ N. 9025752 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a segurança 
rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente 
 

 

 
Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a)A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b)As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral 
de Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e 
a Prefeitura competente. 
 

 

13/12/2012 



 
 

331 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Edificações localizadas na faixa de domínio. 
 
2. Grupo: IV 
 
3. Localização 
 
Estaca: 50+ 0,0 Lado: LD Total de eventos: 1 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Ausência de fiscalização da faixa de domínio 
 
- Edificações a serem demolidas 
 

 

 
- Implantação do novo traçado da faixa de domínio 
do lote 2 (Viaduto 1) 
 
 
 

 
 

  

14/02/2013 14/02/2013 



 
 

332 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Faixa de domínio Impactada (Variante do Distrito de Neves).  
 
2. Grupo: IV 
 
3. Localização 
 
Estaca: 879 à 966  Lado: LE  
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT INTERVENÇÕES 
(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Faixa de domínio não preservada  
 
 - Ausência de Fiscalização e realização de 
serviços de manutenção. 
 

 
 

 
- Implantação do novo traçado da faixa de domínio 
do lote 2 (Execução de dois retornos para 
possibilitar acesso a localidade). 
 
 

 

  

07/06/2013 07/06/2013 



 
 

333 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Edificações localizadas na faixa de domínio. 
 
2. Grupo: IV 
 
3. Localização 
 
Estaca: 1665+0,0 Lado: LD Total de eventos: 1 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Ausência de fiscalização da faixa de domínio 
 
 
- Ausência de obra de engenharia rodoviária. 
 

- Implantação do novo traçado da faixa de 
domínio do lote 2 (Viaduto 2)  

08/06/2013 



 
 

334 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Edificações localizadas na faixa de domínio. 
 
2. Grupo: IV 
 
3. Localização 
 
Estaca: 1668+6,0 Lado: LD Total de eventos: 1 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Ausência de fiscalização da faixa de domínio 
 
- Edificações a serem demolidas  
 

 
 

- Implantação do novo traçado da faixa de 
domínio do lote 2 (Viaduto 3)  

  

08/07/2013 



 
 

335 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Edificações localizadas na faixa de domínio. 
 
2. Grupo: IV 
 
3. Localização 
 
Estaca: 1717+4,35 Lado: LD Total de eventos: 1 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS 
REQUERIDOS) 

 
- Ausência de fiscalização da faixa de domínio; 
 
- Edificações a serem demolidas. 
 

 
 

 
- Implantação do novo traçado da faixa 
de domínio do lote 2 (Viaduto 4)  

  

14/02/2013 



 
 

336 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Edificações localizadas na faixa de domínio. 
 
2. Grupo: IV 
 
3. Localização 
 
Estaca: 1763+10,0 Lado: LD Total de eventos: 1 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Ausência de fiscalização da faixa de domínio; 
 
- Edificações a serem demolidas.  
 

 
 

- Implantação do novo traçado da faixa de 
domínio do lote 2 (Viaduto 5)  
 

  

14/02/2013 



 
 

337 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Edificações localizadas na faixa de domínio. 
 
2. Grupo: IV 
 
3. Localização 
 
Estaca: 1822+6,85 Lado: LD Total de eventos: 1 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Ausência de fiscalização da faixa de domínio; 
 
- Edificações a serem demolidas.  
 

 
 

- Implantação do novo traçado da faixa de 
domínio do lote 2 (Viaduto 6)  

  

23/05/2013 



 
 

338 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0812951/ N 9077152 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
 - Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente 
 

 

- Remoção de obstáculos fixos (placas de 
propaganda, árvores e arbustos) em lugar 
inadequado. 
 
- Ordenação do uso do solo (estabelecimentos 
residenciais ou comerciais instalados na faixa de 
domínio). 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos) 
 
 

 
 
 

24/09/2012 



 
 

339 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Colocação de placas inadequadas. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Estaca: 116 Lado: LD Total de eventos: 1  
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Colocação inadequada de placas de propaganda. 
 
- Instalação inadequada de estabelecimentos residenciais 
e comerciais. 
 
- Travessias inadequadas para os pedestres. 
 

 

 
 
 
- Remoção de obstáculos fixos (placas de 
propaganda, árvores e arbustos) em lugar 
inadequado. 
 
- Ordenação do uso do solo (estabelecimentos 
residenciais ou comerciais instalados na faixa 
de domínio). 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização 
especial para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 

  

18/06/2013 



 
 

340 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Colocação de Placas Inadequadas  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Estaca: 100 Lado: LD Total de eventos: 1  
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT INTERVENÇÕES 
(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Colocação inadequada de placas de propaganda. 

 

 
 

 
- Remoção de obstáculos fixos (placas de 
propaganda, árvores e arbustos) em lugar 
inadequado. 
 
- Ordenação do uso do solo (estabelecimentos 
residenciais ou comerciais instalados na faixa de 
domínio). 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização 
especial para o trânsito local. 
 

  

18/06/2013 



 
 

341 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia. 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 
Coordenadas: L 0778949/ N. 9020011 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a segurança 
rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização 
e documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 
9.503 de 23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização 
especial para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 

  

10/12/2012 



 
 

342 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
  
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0779046/ N. 9020252  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a segurança 
rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 

 
 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização 
e documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 
9.503 de 23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização 
especial para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 

  

10/12/2012 



 
 

343 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia.  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0779674/ N. 9021762  Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer às normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a segurança 
rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 

 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização 
e documentação do DNIT, segundo a Lei nº 
9.503 de 23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização 
especial para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 

  

11/12/2012 



 
 

344 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia.  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0780939/ N. 9024516  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Acesso implantado sem obedecer às normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 

 
 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 

  

11/12/2012 



 
 

345 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0781037/ N. 9024729  Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a segurança 
rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 - Retirada de imediato deste acesso ou 

implementação deste com a devida autorização 
e documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 
9.503 de 23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização 
especial para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 

  

11/12/2012 



 
 

346 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0781212/ N. 9025128  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a segurança 
rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização 
e documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 
9.503 de 23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização 
especial para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 

  

11/12/2012 



 
 

347 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0781257/ N. 9025208 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 

 
Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

13/12/2012 



 
 

348 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0781442/ N. 9025617 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a segurança 
rodoviária dos usuários.  
 
 - Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 

 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 
de 23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização 
especial para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 

  

13/12/2012 



 
 

349 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia.  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0781682/ N. 9026132 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 

  

13/12/2012 



 
 

350 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0782288/ N. 9027448 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
 
- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de 
forma permanente. 
 
 
 

 

 
Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e propriedades a 
serem desapropriados para implantação do Sistema 
Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 06 
de abril de 2006. 
a)A manutenção das faixas de domínio das rodovias, sob 
sua administração, desimpedidas e livres de qualquer 
utilização por parte de particulares mediante sua ocupação 
em caráter transitório ou duradouro, ressalvadas somente, 
as exceções legais regulamentares; 
b)As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções localizadas 
a menos de 15 (quinze) metros dos limites da faixa de 
domínio da rodovia devendo ser notificadas imediatamente, 
a Coordenação-Geral de Operações Rodoviárias, a 
Procuradoria Especializada das UNITs, a Polícia Civil, 
Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

13/12/2012 



 
 

351 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0782362/ N. 9027483 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
4.Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a segurança 
rodoviária dos usuários. 
 
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 de 
23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 

  

13/12/2012 



 
 

352 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia. 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0782550/ N. 9028025 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a segurança 
rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 

 
Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a)A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b)As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

13/12/2012 



 
 

353 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia. 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas L 0782687/ N. 9028316 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 

 
Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria Especializada 
das UNITs, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
a Polícia Federal no Estado e a Prefeitura competente. 
 

  

13/12/2012 



 
 

354 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0782743/ N. 9028446 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 

 
Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser notificadas 
imediatamente, a Coordenação-Geral de Operações 
Rodoviárias, a Procuradoria Especializada das UNITs, 
a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia 
Federal no Estado e a Prefeitura competente. 
 

13/12/2012 



 
 

355 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Uso indevido da faixa de domínio   
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 07782805/ N. 9028582 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Homenagem da família na faixa de domínio na área de 
influência direta no traçado a implantar 
 

 

- Contatar a família para a retirada desta 
infraestrutura para prevenir problemas culturais e 
religiosos.  

  

07/01/2013 



 
 

356 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia. 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0782846/ N. 9028677 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária.  
 
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

 

 
Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de particulares 
mediante sua ocupação em caráter transitório ou 
duradouro, ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

07/01/2013 



 
 

357 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia.  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0782963/ N. 9029893 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a segurança 
rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente 
 

. 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização 
e documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 
9.503 de 23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização 
especial para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 

  

07/01/2013 



 
 

358 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0782762/ N. 9030629 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

 
 

 
- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida 
autorização e documentação do DNIT, 
seguindo a Lei nº 9.503 de 23 de Setembro 
de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização 
especial para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 

  

07/01/2013 



 
 

359 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0782642/ N. 9033978 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 

 
Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser notificadas 
imediatamente, a Coordenação-Geral de Operações 
Rodoviárias, a Procuradoria Especializada das UNITs, 
a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia 
Federal no Estado e a Prefeitura competente. 

07/01/2013 



 
 

360 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado:  LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0783412/ N. 9035028 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a)A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de particulares 
mediante sua ocupação em caráter transitório ou 
duradouro, ressalvadas somente, as exceções 
legais regulamentares; 
b)As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

07/01/2013 



 
 

361 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0783829/ N. 9035904 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria Especializada 
das UNITs, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
a Polícia Federal no Estado e a Prefeitura 
competente. 

08/01/2013 



 
 

362 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0785460/ N. 9034366  Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de particulares 
mediante sua ocupação em caráter transitório ou 
duradouro, ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b )As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

08/01/2013 



 
 

363 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0788806/ N. 9039824 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas 
de segurança rodoviária ou que contribui para 
a segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de 
forma permanente. 
 

 
Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e propriedades 
a serem desapropriados para implantação do Sistema 
Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 06 
de abril de 2006. 
 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser notificadas 
imediatamente, a Coordenação-Geral de Operações 
Rodoviárias, a Procuradoria Especializada das UNITs, a 
Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia 
Federal no Estado e a Prefeitura competente. 

08/01/2013 



 
 

364 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0786525/ N. 9040318  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a)A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b)As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral 
de Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

08/01/2013 



 
 

365 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0785546/ N. 9039478 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a)A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares 
mediante sua ocupação em caráter transitório ou 
duradouro, ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b)As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

08/01/2013 



 
 

366 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Uso indevido da faixa de domínio por terceiros. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0787637/ N. 9040563 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Homenagem da família na faixa de domínio na área 
de influência diretano traçado a implantar. 
 
 

 

- Contatar a família para a retirada desta 
infraestrutura para prevenir problemas culturais 
e religiosos.  

  

08/01/2013 



 
 

367 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0787849/ N. 9040611 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de particulares 
mediante sua ocupação em caráter transitório ou 
duradouro, ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

08/01/2013 



 
 

368 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0788217/ N. 9040692 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

08/01/2013 



 
 

369 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia. 
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0788417/ N. 9040734 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

08/01/2013 



 
 

370 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0788814/ N. 9040822 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser notificadas 
imediatamente, a Coordenação-Geral de Operações 
Rodoviárias, a Procuradoria Especializada das UNITs, 
a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia 
Federal no Estado e a Prefeitura competente. 

  

08/01/2013 



 
 

371 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0789154/ N. 9040905  Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria Especializada 
das UNITs, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
a Polícia Federal no Estado e a Prefeitura 
competente. 

  

08/01/2013 



 
 

372 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0789715/ N. 9041019 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

09/01/2013 



 
 

373 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0789896/ N. 9041051 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria Especializada 
das UNITs, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
a Polícia Federal no Estado e a Prefeitura 
competente. 

  

09/01/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0790757/ N. 9041247 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria Especializada 
das UNITs, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
a Polícia Federal no Estado e a Prefeitura competente. 

  

09/01/2013 



 
 

375 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
  

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 07911010/ N. 9041306 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 
 
 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser notificadas 
imediatamente, a Coordenação-Geral de Operações 
Rodoviárias, a Procuradoria Especializada das UNITs, 
a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia 
Federal no Estado e a Prefeitura competente. 

  

09/01/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0791112/ N. 9041322 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 
 
 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria Especializada 
das UNITs, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
a Polícia Federal no Estado e a Prefeitura 
competente. 

  

09/01/2013 



 
 

377 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0791440/ N. 9041396 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

09/01/2013 



 
 

378 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0791917/ N 9041500 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de particulares 
mediante sua ocupação em caráter transitório ou 
duradouro, ressalvadas somente, as exceções 
legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

09/01/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Uso indevido da faixa de domínio.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0792003/ N. 9041521 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

 
- Homenagem da família na faixa de domínio na área de 
influência direta no traçado a implantar. 
 
 

 

 
- Contatar a família para a retirada desta 
infraestrutura para prevenir problemas culturais 
e religiosos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

  

13/02/2013 
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RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0792090/ N. 9041541 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral 
de Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

13/02/2013 



 
 

381 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0792379/ N 9041603 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de 
forma permanente. 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, 
estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, de 
06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das rodovias, 
sob sua administração, desimpedidas e livres de 
qualquer utilização por parte de particulares mediante 
sua ocupação em caráter transitório ou duradouro, 
ressalvadas somente, as exceções legais 
regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos limites 
da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral de 
Operações Rodoviárias, a Procuradoria Especializada 
das UNITs, a Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
a Polícia Federal no Estado e a Prefeitura 
competente. 

  

13/02/2013 



 
 

382 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 

Lote: 02 
 

1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 

Acesso não regulamentado na rodovia.  
 

2. Grupo: V 
 

3. Localização 
 

Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0792595/ N. 9041649 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 

4. Gravidade 
 

(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 

5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer as normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a 
segurança rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente. 
 
 
 
 
 
 

Lei Nº 10.233, de 5 de Junho de 2001. 
Art. 82. São atribuições do DNIT, em sua esfera de 
atuação: 
IX – declarar a utilidade pública de bens e 
propriedades a serem desapropriados para 
implantação do Sistema Federal de Viação; 
 
Lei Nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
mares, estradas, ruas e praças; 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DG/DNIT nº 03 /2006, 
de 06 de abril de 2006. 
a) A manutenção das faixas de domínio das 
rodovias, sob sua administração, desimpedidas e 
livres de qualquer utilização por parte de 
particulares mediante sua ocupação em caráter 
transitório ou duradouro, ressalvadas somente, as 
exceções legais regulamentares; 
b) As Notificações e os Embargos, realizados pelas 
unidades de campo, de quaisquer construções 
localizadas a menos de 15 (quinze) metros dos 
limites da faixa de domínio da rodovia devendo ser 
notificadas imediatamente, a Coordenação-Geral 
de Operações Rodoviárias, a Procuradoria 
Especializada das UNITs, a Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, a Polícia Federal no Estado e a 
Prefeitura competente. 

  

13/02/2013 



 
 

383 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Uso indevido da faixa de domínio. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 01 
Coordenadas: L 0789154/ N 9040905 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Homenagem da família na faixa de domínio na área 
de influência direta no traçado a implantar. 

- Contatar a família para a retirada desta 
infraestrutura para prevenir problemas 
culturais e religiosos.  

  

13/02/2013 



 
 

384 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Uso indevido da faixa de domínio. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 0790757/ N. 9041247 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Homenagem da família na faixa de domínio na área de 
influência direta no traçado a implantar. 

- Contatar a família para a retirada desta 
infraestrutura para prevenir problemas culturais 
e religiosos.  

  

14/02/2013 



 
 

385 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de propaganda, comprometendo a segurança rodoviária.  
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos:1 
Coordenadas: L 0794014/ N 9041970 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Placa em total desacordo com a lei de código 
nacional de trânsito 
 

 

- Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- Aplicar de forma permanente os instrumentos 
legais de trânsito. 

  

08/07/2013 



 
 

386 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Placa de propaganda, comprometendo a segurança rodoviária. 
 
2. Grupo: V 
 
3. Localização 
 
Lado: Acostamento Total de eventos:1 
Coordenadas: L 0794014/ N 9041970 Projeção: UTM/UPS  
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(x) Oferece perigo  (  ) Não oferece perigo  
(x) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Placa em total desacordo com a lei de código nacional 
de trânsito 
 

 

- Com a duplicação da rodovia este passivo 
deverá ser mitigado.  
 
- Aplicar de forma permanente os instrumentos 
legais de trânsito. 

  

08/07/2013 



 
 

387 
 

RODOVIA: 
BR-423/PE - Entr. PE-149/170/180 (Lajedo) - Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns), segmento 
km 60,0 – km 98,4, com 38,40 km de extensão. 
 
Lote: 02 
 
1. Descrição Breve do Passivo Ambiental: 
 
Acesso não regulamentado na rodovia /Edificações localizadas na faixa de domínio. 
 
2. Grupo: IV / V 
 
3. Localização 
 
Lado: LD  Total de eventos: 1 
Coordenadas: L 07778980/ N. 9019529 Projeção: UTM/UPS 
Datum: WGS 84 
 
4. Gravidade 
 
(  ) Oferece perigo  (x) Não oferece perigo  
(  ) À segurança de tráfego (  ) Evolução pode oferecer perigo (  ) Às áreas adjacentes  
 
5. Medidas Corretivas Propostas 
 

DÉFICIT 
INTERVENÇÕES 

(PRINCIPAIS SERVIÇOS REQUERIDOS) 

- Acesso implantado sem obedecer às normas de 
segurança rodoviária ou que contribui para a segurança 
rodoviária dos usuários.  
 
- Falta de fiscalização da faixa de domínio de forma 
permanente.  
 

 

- Retirada de imediato deste acesso ou 
implementação deste com a devida autorização e 
documentação do DNIT, seguindo a Lei nº 9.503 
de 23 de Setembro de 1997. 
 
- Reformulação e ordenação dos acessos a 
estabelecimentos próximos. 
 
- Instalação de dispositivos de sinalização especial 
para o trânsito local. 
 
- Ordenação do uso da via por tipo de tráfego 
(pedestres e veículos). 
 
 

 

10/12/2012 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termo de Encerramento 
 
 
 

 



 

 

389 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termo de Encerramento 

 
Este “Tomo II – Diagnóstico Ambiental”, referente ao Estudo de Impacto 

Ambiental das Obras de Adequação de Capacidade (Duplicação) e Restauração da 
Rodovia BR - 423/PE, trecho Entr. BR-104/232 (A) (Caruaru) - Div. PE/AL, Subtrecho: Entr. 
BR-232 (B) - São Caetano - Entr. BR-424/PE-218 - Garanhuns, segmento km 18,200 - km 
98,4, contém 389 folhas, numericamente ordenadas de 001 a 389. 

 
Recife, julho de 2017. 

 
 

Abel de Oliveira Filho 
Norconsult Projetos e Consultoria Ltda. 

Pedro Pereira Cavalcante Filho 
JBR Engenharia Ltda. 

Responsável Técnico Responsável Técnico 
CREA nº 7.323-D/PE CREA nº 000690/PB 

 




