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1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento refere-se ao Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 

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 Relatório 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.  

 
A figura a seguir demonstra a área de abrangência do empreendimento. 
 

 
Localização do traçado da BR-423 entre os municípios de São Caetano a Garanhuns. 



 

004 

2. DADOS BÁSICOS  
 
 
 
2.1.  Identificação do Empreendedor 
 
 
Entidade Proponente : Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 

Pernambuco (DER/PE) 
 
Presidente : Carlos Augusto de Barros Estima 
 
CNPJ : 11.554.474/0001-00 
 
Endereço : Avenida Cruz Cabugá, nº 1033, Santo Amaro, Recife/PE 
 
CEP : 50040-000 
 
Telefone  : (81) 3181-2100 
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2.2.  Identificação das Empresas Consultoras 
 
 
 
Nome:  Norconsult Projetos e Consultoria Ltda 
 
Endereço:  Rua Jundiá, nº 43 e 47, Tamarineira, Recife/PE. CEP: 52051-090 
 
Telefone:  (81) 3441-1272 / 3441-7549 
 
Reg. IBAMA:  63663 
 
CNPJ:          41.075.755/0001-32 
 
E-mail:  norconsult@norconsult.com.br 
 
Home Page:  http://www.norconsult.com.br/ 
 
Responsáveis 
Técnicos:         Abel de Oliveira Filho, José Alves Pedrosa e Antônio Carlos Ramos. 
 
 
 
Nome:  JBR Engenharia Ltda 
 
Endereço:  Rua Gonçalves Dias nº 131, Campo Grande, Recife/PE.  
  CEP: 52031-040. 
 
Telefone:  (81) 3241-8911 / 3241-7742 
 
Reg. IBAMA:  49402 
 
CNPJ:          70.074.448/0001-35 
 
E-mail:  jbr@jbr.eng.br 
 
Home Page:  http://www.jbr.eng.br/ 
 
Responsável 
Técnico: Pedro Pereira Cavalcante Filho 
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2.3 Equipe Técnica Multidisciplinar 
 

Nome Profissão Função Registro CTF - IBAMA 

Abel de Oliveira Filho 
Engenheiro Civil, Especialista em 
Engenharia dos Transportes e 
Pavimentação Rodoviária 

Coordenador Geral - Lote 01 CREA 7323-D/PE 64855 

José Alves Pedrosa 
Engenheiro Civil, Especialista em 
Engenharia dos Transportes e 
Pavimentação Rodoviária 

Coordenador Setorial / 
Descrição do Empreendimento - Lote 01 

CREA 7640-D/PE 64516 

Antônio Carlos Ramos 
Engenheiro Civil, Especialista em 
Pavimentação Rodoviária 

Coordenador Setorial / 
Descrição do Empreendimento - Lote 01 

CREA 7202-D/PE 201827 

Sandra Maria Coutinho Almeida 
Engenheira Civil, Especialista em 
Engenharia de Transportes e 
Engenharia Rodoviária 

Coordenadora Técnica - Lote 01 CREA 22.689-D/PE 231076 

Pedro Pereira Cavalcante Filho Engenheiro Civil Coordenador Geral - Lote 02 CREA 000690/PB 118454 

Luiz Wagner Junior Engenheiro Civil Coordenador Técnico - Lote 02 CREA 015681/PE 204742 

Fabiano Pereira Cavalcante Engenheiro Civil 
Coordenador Setorial / 
Descrição do Empreendimento - Lote 02 

CREA 033156-D/PE 204864 

Júlio Vinicius Miranda de Queiroz Engenheiro Civil 
Coordenador Setorial / 
Descrição do Empreendimento - Lote 02 

CREA 1042154/2015 6921931 

Maria do Carmo Mola de Farias Engenheira Civil 
Coordenadora Setorial / 
Descrição do Empreendimento - Lote 02 

CREA 029520/PE 310380 

Rodrigo Rooney Gomes de 
Oliveira 

Engenheiro Civil 
Coordenador Setorial / 
Descrição do Empreendimento - Lote 02 

CREA 44941 6921899 

José Armando Torres Moreno 
Biólogo, mestre em Gestão 
Ambiental. Consultor Sênior 
Internacional 

Subcoordenador Geral  
Avaliação de Impactos e Documentação 
Fotográfica Científica 

CRBio 112049-05/D 
*ARFOC - PE 0261 

195092 

Ronaldo Faustino da Silva 

Engenheiro Agrônomo. Pós Doutor 
em Saneamento Ambiental.  
Especialista em Agronomia e Uso 
das Terras 

Subcoordenador Geral  
Meio Antrópico e Avaliação de Impactos 

CREA 20533-D/PE 32953 

Oriel Herrera Bonilla 
Engenheiro Florestal, Pós Doutor 
em Ciências Ambientais 

Subcoordenador Geral  
Flora e Avaliação de Impactos 

CREA 18525-D/PE 195389 

Relva Beltrão Pereira da Silva 
Bióloga, Especialista em Gestão e 
Controle Ambiental, Mestre em 
Tecnologia Ambiental 

Revisão e Adequação do Documento Final CRBio 59945-05/D 
 

3314706 
 

Meio Físico 

Jarbas Veríssimo Soares 
Engenheiro Civil, Especialista em 
Projetos Lineares 

Geomorfologia, Geologia e Solo CREA 15085-D/PE 195395 

João Raimundo de Araújo Geólogo, Pós Graduado em Geomorfologia, Geologia e Solo CREA 6994-D/PE 195703 

*ARFOC: Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos da Imprensa de Pernambuco (Telefone: 81 3053-2750). 
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Nome Profissão Função Registro CTF - IBAMA 

Hidrogeologia 

Eduardo Henrique de 
Figueiredo 

Geólogo Geomorfologia, Geologia e Solo CREA 50341-D/PE 5282985 

Meio Biológico 

Oriel Herrera Bonilla 
Engenheiro Florestal, Pós Doutor 
em Ciências Ambientais 

Descrição da Flora CREA 18525-D/PE 195389 

Marcela Regina de Melo 
Bióloga, Especialista em 
Mastofauna e Quirópteros 

Mastofauna e Quirópteros CRBio 46.959-05/D 991798 

Fábio Ângelo Melo Soares 
Biólogo Especialista em Zoologia 
e Ecologia 

Fauna Silvestre e Exótica CRBio 67.069-05/D 2723324 

Carolina Alencar Dantas do 
Vale 

Engenheira Florestal Inventário Florestal CREA 044402/PE 5844648 

Hermes Renné Aguiar 
Engenheiro de Pesca, 
Especialista em Aquicultura 

Biodiversidade Aquática e Bacias 
Hidrográficas 

CREA 21254-D/PE 195707 

Lenin Eduardo Paredes Engenheiro de Pesca 
Biodiversidade Aquática, Bacias 
Hidrográficas e Planos e Programas 

CREA 5838 D/PB 259333 

Meio Socioeconômico 

Renata Bezerra Silva 
Engenheira Ambiental, 
Especialista em Engenharia de 
Segurança no Trabalho 

Dados Socioeconômicos, Planos e 
Programas 

CREA 46023-D/PE 5213672 

Jairo Antônio da Silva 
Engenheira Ambiental, 
Especialista em Engenharia de 
Segurança no Trabalho 

Dados Socioeconômicos, Planos e 
Programas 

CREA 053299 PE 6324709 

Edilma Sabino 
Administradora, Auditoria 
Ambiental 

Mitigação Ambiental e Avaliação de 
Impactos 

CRA 6147/PE 195082 

Amélia Guedes Socióloga Dados Socioeconômicos RG 2488818 SSP/PE - 

Sheila Maria da Silva Tecnóloga em Gestão Ambiental 
Auxiliar de Campo. Dados 
Socioeconômicos e Medidas 
Compensatórias 

CRA/PE 6-0126 5778649 

Legislação 

Simone Guedes Advogada, Direito Ambiental Marco Legal / Legislação Ambiental OAB 5198/PE - 

Cartografia 

Erison Rosa de Oliveira 
Barros 

Engenheiro Cartógrafo, Mestre 
em Geoprocessamento 

Cartografia (AID, ADA, AII) CREA 3.236-D/PE 3672295 

Maria Ângela Nava Engenheira Cartógrafa Cartografia - Lote 01 CREA 10512-D/PE 
5580239 
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Nome Profissão Função Registro CTF - IBAMA 

Arqueologia 

Marcos Antônio G. M. de 
Albuquerque 

Arqueólogo 
Coordenador Geral do Estudo de 
Impacto sobre o Patrimônio Cultural 

SAB 012 516200 

Veleda Lucena Arqueóloga Arqueóloga responsável  SAB 237 516194 

Silvia Uchôa Arqueóloga Meio antrópico - Patrimônio Cultural SAB 538 2116263 

Rúbia Nogueira de Andrade Historiadora/Arqueóloga Patrimônio Cultural SAB 537 2115655 

Maria Eleonora da G. Guerra 
Curado 

Arqueóloga Patrimônio Cultural SAB 283 2116167 

André Luís Feitosa Arqueólogo Patrimônio Cultural CPF: 059.354.004-21 5624373 

Cleide Frej Pedagoga Patrimônio Cultural CPF: 053.519.284-34 - 

Viviane Galvão Historiadora Patrimônio Cultural CPF: 880.377.114-04 
RG: 4491461 

SSP/PE 

Equipe de Apoio e Coleta de Dados 

Damião Pereira de Lima 
Agente de Atividades 
Agropecuárias, Coletor Botânico 
EDP Lima 

Auxiliar de campo/ Inventário Florestal CPF: 048.878.804-04 
RG: 678241 

SSP/PE 

José Armando Torres Moreno 
Filho 

Estagiário em Agronomia Meio Antrópico CPF: 093.653.124-00 
RG: 7769907 

SDS/PE 

Suellen Marques Pereira Tecnóloga em Gestão Ambiental 
Medidas de Mitigação e Planos de 
Monitoramento 

CPF: 052.926.124-30 
RG: 2897814 

SSP/PB 

Brenny Veríssimo Lins 
Estagiária em Engenharia 
Ambiental 

Meio Antrópico CPF: 073.487.884-24 
RG: 7449892 

SDS/PE 

Rayane Cavalcanti da 
Fonseca 

Estagiária em Engenharia 
Cartográfica (UFPE) 

Cartografia (AID, ADA, AII) CPF: 097.607.608-79 
RG: 8.185.271 

SSP/PE 

Rafaela Crippa Auxiliar administrativa Apoio técnico - patrimônio cultural CPF: 096.273.684-82 
RG: 9633330 

SDS/PE 
 

*ARFOC: Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos da Imprensa de Pernambuco (Telefone: 81 3053.2750). 
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3.   Descrição das Características Técnicas do Empreendimento 
 
 

3.1 Descrição da Localização do Trecho 

 

O empreendimento objeto deste Relatório de Impacto Ambiental - RIMA se 
refere à duplicação e restauração da rodovia BR-423/PE, trecho: Entr. BR-104/232 (A) 
(Caruaru) - Div. PE/AL, totalizando 80,2 km, sendo dividido em 02 lotes:  

 

 Lote 01: 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. 

 

  
 

 
 

 Lote 02: 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. 

 

 Lote 02: Início do Trecho -  
Entr. PE-149/170/180 (Lajedo).  

 Lote 02: Final do Trecho - 
 Entr. BR-424/PE-218 (Garanhuns). 

 
As obras de restauração e duplicação da rodovia BR-423/PE contemplarão as 

travessias urbanas e interseções dos municípios de São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, 
Jupi, Distrito de Neves no município de Jucati, São João, Calçado e Garanhuns. Trata-se 
de uma rodovia federal de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transporte (DNIT), que foi delegada para o Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado de Pernambuco (DER/PE). 

Lote 01: Início do Trecho - Entr. BR-232  
(São Caetano).  

Lote 01: Final do Trecho -  
Entr. PE- 49/170/180 (Lajedo).  

Maio/2013. Maio/2013. 

Maio/2013. Maio/2013. 
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3.2 Alternativas Tecnológicas e Locacionais 
 
 
3.2.1 Considerações Iniciais 
 

Para definir as alternativas de traçado para a duplicação da BR-423/PE no 
segmento São Caetano - Garanhuns foram realizadas visitas técnicas com os seguintes 
objetivos: 

 
1 -  Conhecer o referido segmento da rodovia; 
2 - Cadastrar os principais pontos de passagem como, por exemplo, 

interseções, acessos, travessias urbanas, viadutos, pontes, redes de serviços públicos, etc. 
3 -  Verificar a ocupação da faixa de domínio; 
4 - Verificar a topografia da região, os tipos de solos e suas profundidades 

até o nível da rocha, existência de cortes com presença de materiais classificáveis; 
5 -  Cadastrar as obras de arte correntes, entre outros dados importantes. 
 
Antes das visitas técnicas foram estudadas as cartas e mapas disponíveis 

para região de estudo e as imagens fornecidas pelo Google Earth para se fazer uma 
primeira avaliação.  
 
3.2.2 Principais Pontos de Passagem 
 

Os principais pontos de passagem estão apresentados na figura a seguir. 
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BR-423/PE - Principais pontos de passagem. 
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3.2.3 Alternativas de Traçado 
 

O conhecimento do referido segmento da rodovia BR-423/PE e da ocupação 
da faixa de domínio permitiram visualizar a possibilidade de se desenvolver o traçado da 
duplicação sempre lateral ao da pista existente, com exceção dos seguintes segmentos: 

 

1º Segmento: Travessia da Vila Neves (km 78,8 ao km 79,2) 
 

Nesta travessia com extensão de 400 metros, a faixa de domínio não foi 
preservada. Para implantar a duplicação lateral da pista existente, haveria um custo alto 
com desapropriação. Por ser uma extensão relativamente curta, a solução encontrada foi 
passar com o traçado da duplicação por fora da Vila Neves, pelo lado esquerdo. A pista 
existente atenderá o sentido de tráfego São Caetano - Garanhuns e a duplicação, o sentido 
inverso.   

 

2º Segmento: Travessia de Garanhuns (km 93,9 ao km 98,4) 
 

A travessia de Garanhuns possui uma extensão de 4.500 metros. Para 
duplicar a rodovia ao longo deste segmento, haveria custos elevados com desapropriação 
e também com os próprios serviços de implantação, além do custo social. Também foi 
observado que se a duplicação for projetada com greide independente ao da pista 
existente, poderá ser obtida uma redução substancial do custo da obra.  

 

Considerando estas informações, foram definidas duas alternativas de 
traçado que são: 

 

Alternativa 1: Duplicar a rodovia a partir do entroncamento com a BR-232 em 
São Caetano (km 18,2), até o entroncamento com a PE-177, na entrada de Garanhuns (km 
93,9), pelo lado direito, com exceção da travessia da Vila Neves. Extensão = 75,70km. 
Essa alternativa prevê a manutenção da atual via, com restauração do pavimento em 
CBUQ de 75 mm, de modo a manter o IRI em 3,5; 

 

Alternativa 2: Alternativa 1, acrescentando a travessia de Garanhuns. 
Extensão = 80,20km. Prevê a duplicação da rodovia entre os quilômetros 18,2 e 98,4, ou 
seja, de São Caetano até a entrada de Garanhuns. 

  

Foi considerada também a hipótese de se duplicar a rodovia até o final da 
área urbana de Garanhuns, entretanto tal hipótese não foi levada em conta devido aos 
fortes investimentos necessários com desapropriações em área urbana, além dos 
problemas ambientais e geológicos existentes na região reconhecidamente de “voçorocas”. 
Por consequência de análise e estudos, o projeto considerou alguns aspectos e decidiu 
pela adoção da alternativa 2. Alguns desses aspectos são enumerados a seguir: 
 

1º) As características técnicas predominantemente rurais deste segmento;  
2º) A preservação da faixa de domínio, inclusive ao longo das travessias 
urbanas de Cachoeirinha, Lajedo e Jupi, com exceção apenas para a 
travessia do povoado Vila Neves, numa extensão de 400 metros; 
3º) O atendimento do objetivo desejado, que seria ligar São Caetano a 
Garanhuns; 
4º) A preservação da duplicação pelo lado direito em toda a sua extensão por 
ser o lado mais antropizado, com exceção apenas para a travessia do 
povoado Vila Neves. 
 
A figura a seguir ilustra as alternativas de traçado do presente projeto. 
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3.3 Justificativa da Alternativa Preferencial 
 
3.3.1 Análise Fundamental 
 
 O projeto em estudo visa à duplicação e restauração do pavimento em 
revestimento asfáltico da rodovia, de maneira a aumentar a capacidade e segurança da via. 
A rodovia BR-423 no subtrecho entre São Caetano e Garanhuns é classificada 
funcionalmente como uma arterial primária, por servir às viagens interestaduais (Paraíba, 
Pernambuco e Bahia) e conectar cidades com população em torno de 50.000 habitantes - 
São Caetano - 35.000 habitantes e Garanhuns - 124.000 habitantes (IBGE, 2007). Não 
obstante, a cidade de Garanhuns, conhecida como “Suíça Pernambucana”, é um dos 
principais polos de atração turísticas do estado de Pernambuco. 
 

 Alternativas possíveis de alcance da finalidade 
 

O segmento em estudo trata-se de uma rodovia federal pavimentada. 
Portanto, a alternativa mais exequível para a duplicação seria a adição de faixas na mesma 
diretriz, além de restauração das pistas existentes. 
 

 Definição do Posicionamento da Duplicação - Alternativa Selecionada 
 

Dadas as características geométricas da rodovia e topográficas da região 
atravessada, foi definido que a duplicação poderia ser implantada pelo lado direito da pista 
atual entre os quilômetros 18,2 (São Caetano - Entr. com a BR-232 - km 0,0) e 98,4 
(Garanhuns - Entr. com a PE-177 - km 75,7) do PNV, numa extensão de 80,2 quilômetros. 
Esta decisão seria diferenciada apenas na travessia do povoado de Vila Neves, onde a 
pista correspondente à duplicação contornaria o povoado pelo lado esquerdo (lado sem 
edificações) e atenderia ao sentido de tráfego Garanhuns - São Caetano. A pista existente 
seria mantida ao longo do trecho e atenderia o sentido de tráfego São Caetano - 
Garanhuns. Apenas neste segmento a duplicação estaria se desenvolvendo pelo lado 
esquerdo. No lado direito da rodovia BR-423 os impactos ambientais serão de menor 
amplitude quando comparados ao lado esquerdo. O lado direito no sentido São Caetano - 
Lajedo apresenta um numero menor de Áreas de Preservação Permanente e árvores a 
suprimir, quando comparados ao lado esquerdo. De igual modo, um volume menor de 
movimento de terra e modificações topográficas ocorrerá no lado direito da pista. 
 

 Oferta e demanda 
 

A rodovia atenderá, além da população da área de influência direta (estimada 
em cerca de 160.000 habitantes), a um fluxo de tráfego típico de volumes, com 
predominância de veículos leves, e definido pelos indicadores a seguir (ano de 2008): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trecho São Caetano - Lajedo: 
 
Automóveis: 58,4% 
Ônibus: 2,1% 
Caminhões 2C: 7,9% 
Caminhões 3C: 5,2% 
Articulados: 5,9% 
Motos: 20,6% 
Total:    7.007 veículos/dia 

Trecho Lajedo - Garanhuns: 
 
Automóveis: 57,6%                        
Ônibus: 1,8% 
Caminhões 2C: 7,3% 
Caminhões 3C: 4,9% 
Articulados: 5,1% 
Motos: 23,5% 
Total:       8.680 veículos/dia 
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Tal fluxo é incrementado as taxas médias da ordem dos: 
 

Autos: 4,5% ao ano. 
Ônibus:  8,8% ao ano. 
Caminhões:  4,7% ao ano. 

 
3.3.2 Análise Ambiental 
 

As Regiões de Desenvolvimento Agreste Central e Agreste Meridional no 
Estado de Pernambuco, interligadas pelo trecho da BR-423 são bastante dinâmicas no 
contexto estadual, (as mais importantes do interior do Estado), tratando-se da maior bacia 
leiteira do Estado bem como da produção de aves e ovos. A BR-423/PE, no trecho em 
estudo atravessa ou se avizinha dos municípios produtores de tais bens ambientais.  

 
A cidade de Garanhuns, no final do trecho é o polo da Microrregião Agreste 

Meridional, enquanto que a cidade de Caruaru, localizada a apenas 17 km de São Caetano 
(início do trecho), polariza as relações socioeconômicas de toda a Mesorregião do Agreste 
de Pernambuco. Ambas têm destinação turística (festividades de São João em Caruaru e 
Circuito do Frio em Garanhuns) cujo fluxo tem se avolumado nos últimos anos e também 
há demandada na busca por ensino universitário e hospitais regionais. 

 
Por sua vez, a BR-423, no trecho em estudo, faz conexão com o vizinho 

Estado de Alagoas, tornando-se, recentemente, com a duplicação da BR-232/PE, trecho 
São Caetano - Recife via alternativa de passagem de tráfego interestadual, que tem se 
intensificado. As passagens pelas áreas urbanas, em que pese desapropriações, 
possibilitam o “encaixe” da pista de duplicação. Não há risco de interferências em terras 
indígenas, patrimônio arquitetônico/cultural, nem tampouco, terras de quilombolas.  

 
Não existem restrições importantes no aspecto físico - relevo, solos, 

embasamento geológico e riscos de erosão, visualizando-se, claramente uma boa 
acomodação geomorfológica da pista existente, evitando os obstáculos topográficos 
dispostos na paisagem, tais como inselbergs, escarpas e ressaltos. A geologia indica que 
não há risco de se atingir patrimônio espeleológico (grutas e cavernas) face ao substrato 
cristalino com ausência de rochas calcárias, susceptíveis ao fenômeno da dissolução 
formador de tais bens. 

 
A vegetação de Caatinga presente no trecho encontra-se já bastante 

antropizada pelas atividades agrárias e não se trata de vegetação de preservação 
permanente nos termos legais. Não foram localizadas Unidades de Conservação 
legalmente instituídas. Apenas as matas ciliares dos rios Una, da Chata e Canhoto serão 
afetadas pela duplicação das pontes, o que deve ser objeto de revegetação compensatória. 

 
Neste contexto, infere-se que a duplicação da BR-423/PE, trecho São 

Caetano-Garanhuns torna-se ambientalmente viável. 
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3.4 Objetivos e Justificativas do Empreendimento 
 
  O empreendimento tem enorme importância para melhoria das condições de 
tráfego do agreste pernambucano, facilitando com sua implantação, o escoamento de 
produtos da região para os grandes centros de consumo, especialmente cidades como 
Garanhuns, Caruaru e Recife, além de permitir o deslocamento dos moradores locais e 
promover a integração econômica, turística e cultural no Estado de Pernambuco. A região 
objeto de estudo é uma das mais importantes do estado e destaca-se não apenas pela 
produção leiteira e avícola, na área próxima ao município de São Bento do Una, como 
também pelo potencial turístico, tão bem representado pela cidade de Garanhuns. A 
rodovia também é passagem obrigatória dos sacoleiros dos estados de Alagoas e da 
Bahia, que seguem em direção ao Polo de Confecção do Agreste. 
 
  As obras rodoviárias irão trazer maior conforto às populações locais, 
permitirão a redução de acidentes e perdas de vidas, diminuirão o tempo de tráfego entre 
os centros urbanos e contribuirão na redução dos custos operacionais dos produtores 
regionais, com as vantagens de facilitar a troca de mercadoria com os grandes centros 
urbanos num tempo mais curto. A duplicação reduzirá sensivelmente o número de 
acidentes de trânsito que pelo fluxo atual é um grave problema de segurança, com os 
consequentes impactos socioeconômicos. O agreste de Pernambuco desponta como uma 
região de crescimento potencial e a demanda de melhores condições de tráfego é um fato 
premente. Nesse sentido, a duplicação da rodovia BR-423 é atualmente uma necessidade 
prioritária para o desenvolvimento regional.  
 
3.5 Descrição do Traçado e Características Técnicas 
 

A via terá as seguintes características operacionais: 
 

 Classe da Rodovia: II no Lote 01 e 1B no Lote 02; 

 Extensão: 41,8km relativos ao Lote 01 e 38,4km relativos ao Lote 02, 
totalizando 80,2km; 

 Velocidade: 60km/h para as travessias urbanas e para área rural de 
100km/h no subtrecho São Caetano - Lajedo e 80km no subtrecho Lajedo 
- Garanhuns; 

 Número de faixas e larguras previstas: 02 faixas com 3,60m, totalizando 
7,20m; 

 Faixas de segurança: 1,0m; 

 Faixa de domínio: 70,0m; 

 Tipo de pavimento previsto: Concreto Betuminoso Usinado a Quente - 
CBUQ. 

 
A seguir são descritas as características básicas das seções transversais tipo 

adotadas pelo projeto: 
 

a) Seção Transversal Tipo - Área rural 
 
Acostamento LE :  2,50m 
Pista Existente :  7,00m 
Faixa de Segurança:  1,00m 
Canteiro Central :  Variável 
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Faixa de Segurança: 1,00m 
Pista a duplicar :  7,20m 
Acostamento LD :  3,00m 

 
 

Seção Transversal Tipo - Área Rural. 
 
 

b) Seção Transversal Tipo - Travessia Urbana de Cachoeirinha 
 
Passeio LE   : 2,50m 
Marginal Esquerda : 7,00m 
Passeio LD   : 1,50m 
Acostamento LE : 2,50m 
Pista Existente : 7,00m 
Faixa de Segurança: 1,00m 
Canteiro Central : Variável 
Faixa de Segurança: 1,00m 
Pista a duplicar : 7,20m 
Acostamento LD : 3,00m 
Passeio LE   : 1,50m 
Marginal Direita : 7,00m 
Passeio LD   : 2,50m 
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Seção Transversal Tipo - Travessia Urbana de Cachoeirinha. 

 
 
3.6 Atividades para Implantação do Empreendimento 
 

3.6.1 Serviços Preliminares 
  

Os serviços preliminares previstos serão realizados durante a fase do 
processo de terraplenagem e todas as operações de preparação das áreas destinadas a 
implantação do corpo estradal, áreas de empréstimos e ocorrências de materiais, remoção 
de material vegetal e outros. 
  
3.6.2 Terraplenagem 
 

O projeto de terraplenagem foi desenvolvido visando a determinação dos 
volumes de materiais a serem movimentados, de modo a otimizar as distâncias de 
transportes e as interferências com o tráfego usuário, além da proteção ao meio ambiente. 
Alguns outros fatores foram considerados ainda na elaboração do projeto de 
terraplenagem: 
 

 Elevação da cota dos aterros nos segmentos com problemas de 
drenagem ou com greide enterrado; 

 Rebaixamento do subleito nos locais de afloramentos rochosos e/ou 
cortes em material de 3ª categoria; 

 Substituição de solos do subleito nos locais com materiais de baixa 
capacidade de suporte. 

 
3.6.3 Drenagem e Obras de Artes Correntes 
 

Serão executadas obras de drenagem superficial, drenagem subterrânea e 
Obras de artes correntes. 
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3.6.4  Pavimentação 
 
  O Projeto de Pavimentação para a duplicação foi desenvolvido de modo que a 
nova estrutura suporte as repetições de eixo, em condições de segurança, conforto e 
economia, durante o período de projeto de 20 (vinte) anos. O Projeto de Restauração do 
Pavimento foi desenvolvido para o pavimento existente.  
 
3.6.5 Obras de Artes Especiais 
 

No Lote 01 serão implantadas as seguintes Obras de Arte Especiais: 
 

 Ponte sobre o Rio Una - Ponte Nova - Est. 1009+0,00; 

 Ponte sobre o Rio Una - Reforço e Alargamento - Est. 1021+7,90; 

 Passarela - Est. 1045+0,00; 

 Ponte sobre o Riacho Doce - Est. 1470+6,55. 
 

No Lote 02 são preexistentes as seguintes Obras de Arte Especiais, devendo 
ser alargadas, recuperadas e reforçadas estruturalmente: 

 

 Ponte sobre o Riacho São Caetano - Est. 586+11,50; 

 Ponte sobre o Rio Sanguiada - Est. 900 + 4,35; 

 Ponte sobre o Rio Canhoto - Est. 1187+17,80; 

 Ponte sobre a Passagem Seca do Quartel - Est. 1590+2,60; 

 Viaduto sobre a BR-424 - Est. 1897+8,91. 
 
As Obras de Arte Especiais projetadas (obras novas) para o Lote 02 são as 

seguintes:  

 Viaduto 1, na Estaca 50+0,00; 

 Ponte sobre o Riacho São Caetano - Est. 586+11,50; 

 Ponte sobre o Rio Canhoto - Est. 1187+17,80; 

 Viaduto 2, na Estaca 1665+0,00; 

 Viaduto 3, na Estaca 1688+6,00; 

 Viaduto 4, na Estaca 1717+4,35; 

 Viaduto 5, na Estaca 1763+10,00; 

 Viaduto 6, na Estaca 1822+6,85. 
 

3.6.6 Sinalização 
 

O projeto prevê a sinalização horizontal e vertical do trecho, elaborado de 
acordo com as normas estabelecidas pelo DNIT, Contran e Denatran e o Código de 
Trânsito Brasileiro. 
 
3.6.7 Obras Complementares 
 

Compreendem implantação de calçadas, barreiras de segurança, passeios de 
pedestres, abrigos, defensas e cercas visando melhorar as condições de trânsito e 
segurança para os usuários, especialmente nas áreas urbanas. Outras obras 
complementares no lote 2 são: 
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 Paradas de Ônibus - O critério adotado para implantar as novas paradas, 
de acordo com os requisitos do DNIT, foi buscar inicialmente aproveitar os 
locais já consagrados pelos usuários, evitando desapropriações para não 
onerar o custo da obra. 

 

 Acessibilidade - Estão sendo previstos rebaixamentos das guias nos 
acessos das travessias urbanas e nas paradas de ônibus, nos locais 
indicados em projeto, permitindo assim a mobilidade das pessoas em 
acordo com a legislação em vigor (NBR-9050).  

 

 Passagens de Pedestres - Para as travessias urbanas de Lajedo, Jupi e 
Garanhuns de acordo com os levantamentos realizados pela equipe da 
projetista no local, como também a partir da indicação de representantes 
das prefeituras daquelas localidades, e do corpo técnico de DER/PE 
(Distrito de Caruaru, que faz parte da Comissão que acompanha o 
projeto), ficou evidenciada a necessidade a implantação de dispositivos 
que possibilitem a travessia segura das pessoas pela rodovia.  

 

 As passagens subterrâneas foram localizadas estrategicamente nas 
travessias de Lajedo (4), além do Viaduto na interseção com as PE-
170/PE-180, em Jupi foram adotadas 2 passagens de pedestres e em 
Garanhuns, 08  passagens, além dos quatro viadutos que estão sendo 
implantados que também preveem a passeios para os pedestres.  

 

 Limpa rodas - As limpas rodas compreendem a execução de serviços de 
pavimentação em todos os acessos que chegam à rodovia, numa 
extensão máxima de 20 metros, nos locais indicados pelo projeto, 
buscando evitar danos aos acostamentos. 

 

 Serviços Complementares km 97,3 - Neste ponto da BR-423/PE, 
localizado na travessia de Garanhuns, faz-se necessário à execução de 
serviços para conter a erosão do terreno, tendo em vista a estabilização 
do aterro mediante a execução de muro de contenção em pedra e 
dissipador de energia. 

 

 Muros de Terra Armada - Ao longo das travessias urbanas, para 
implantação das passagens de pedestres e dos viadutos, houve a 
necessidade de previsão de muros de contenção em terra armada. 

 

 Muros de Concreto Ciclópico - Ao longo da via, houve a necessidade de 
previsão de muros de concreto ciclópico. 

 
3.6.8 Proteção Ambiental 
 

O projeto de proteção ambiental segue as orientações do DNIT e foi 
elaborado com objetivo de fornecer cuidados com o meio ambiente e subsidiar o 
licenciamento ambiental do empreendimento.  
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3.6.9 Remanejamento 
 

Compreende a realização dos serviços necessários para remanejar redes 
existentes que estejam interferindo com o traçado do projeto. Incluem ramais prediais de 
esgoto e água, postes de iluminação pública, adutoras de abastecimento d’água e outras 
redes existentes. 
 
3.6.10 Desapropriação 
 

Para que fosse indicado com coerência informações relativas a situação dos 
imóveis e propriedades existentes, bem como estimativas de valores para benfeitorias na 
faixa de domínio, determinada em 70 metros pelo DER, foram utilizados levantamento 
cadastral das benfeitorias atingidas pela faixa de domínio, pesquisas locais sobre os preços 
das casas, e, preparação, em escritório, das fichas contendo os resultados obtidos. 
 
3.6.11 Paisagismo 
 

O tratamento paisagístico adotado destina-se a recompor a paisagem nas 
áreas do canteiro central, retornos, e áreas adjacentes com plantas que integrem a paisagem 
e transmitam segurança aos usuários e tem o objetivo de manter a vegetação existente 
sempre que a sua ocorrência não interfira no bom funcionamento da via e selecionar 
espécies de acordo com critérios agronômicos, estéticos e de adaptabilidade ecológica. 
 
3.6.12 Iluminação Pública 
 

Compreende os serviços de iluminação pública para a BR-423 e para os 
segmentos correspondentes às travessias urbanas de Cachoeirinha, Lajedo, Jupi e 
Garanhuns, contemplando as vias de trafego direita e esquerda, calçadas e passagem 
subterrânea para pedestres. 
 
3.6.13  Sinalização de Obras 
 

A sinalização de obra tem por finalidade advertir e orientar o usuário da 
rodovia para as situações de perigo decorrente da interdição parcial da rodovia durante o 
período de execução das obras. 
 
3.6.14   Prazo para Implantação e Conclusão do Empreendimento 
 

O prazo previsto para execução das obras é de 1080 dias englobando os 
lotes 1 e 2. 
 
3.6.15  Custo Total do Empreendimento 
 

As obras de restauração e duplicação da rodovia BR-423/PE serão realizadas 
com recursos do Governo do Estado de Pernambuco, tendo sido estimado um custo total 
de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) para os dois lotes, Lote 01 e Lote 02. 
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3.6.16  Planejamento da Execução das Obras 
 

O Plano de Execução a ser realizado pela empresa contratada levará em 
consideração as condições climáticas da região. O traçado da duplicação utiliza a mesma 
faixa de domínio da rodovia existente. Deste modo, os trabalhos de construção serão 
desenvolvidos com simultaneidade de tráfego. O tráfego que, no momento, utiliza a rodovia 
é caracterizado por 21% de caminhões pesados, reboques, semirreboques e ônibus. 
Portanto, é necessária a implantação de "desvios de obra" para manutenção do tráfego nos 
segmentos para construção de viadutos sobre a rodovia existente. 
 
3.6.17  Pessoal técnico necessário à execução da obra 
 

Tendo em vista os diversos itens de serviço, seus quantitativos e o prazo de 
execução, considera-se como essencial ao desenvolvimento das obras, pessoal de nível 
superior nas áreas de engenharia civil, mecânica, laboratoristas, topógrafos e 
administrativos, entre outros. Um total de 123 empregados diretos serão contratados para 
execução do empreendimento. 

 

 
 

 
 
A recuperação das pistas e obras de arte existentes 
está previsto no projeto. Ao reforço estrutural e 
restruturação de pontes e bueiros serão adicionadas 
novas obras especiais como: pontes, viadutos, 
passarelas, acessos urbanos, ciclovias entre outros, 
visando à melhoria do trânsito e segurança da 
rodovia BR-423.  

 
 
 
 
 

 
  

 

Agosto/2013. 

Agosto/2013. Agosto/2013. 
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4. Interfaces do Empreendimento com as Políticas Públicas, Planos e Programas 

 
 

A equipe multidisciplinar que elaborou este RIMA destaca as principais 
Políticas Públicas, Planos e Programas de Desenvolvimento presentes na área de 
influência direta deste traçado, conforme quadro a seguir apresentado. 

 
O trecho da BR-423 a ser duplicado e restaurado está inserido nos municípios 

de São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Calçado, Jucati, Jupi, São João e Garanhuns, os 
quais possuem várias políticas públicas e planos e programas a nível federal e estadual, 
com predomínio de infraestrutura e agricultura. A implantação desta infraestrutura viária irá 
contribuir para o desenvolvimento e consolidação de um novo polo econômico no Agreste 
Meridional melhorando de forma indiscutível a mobilidade de todos os usuários desta 
importante rodovia, como aspectos importantes para a qualidade de vida da população e 
consolidação das políticas econômicas, sociais e ambientais para a região, não sendo 
impactadas de forma negativa por este empreendimento a médio e longo prazo. A 
duplicação da rodovia por si só não apenas melhora a mobilidade dos usuários como 
também a torna mais eficiente no escoamento da produção das atividades agroindustriais 
presentes nesta região, também contribui para fornecer outros incentivos fiscais e 
econômicos para a cadeia produtiva, tanto nos setores públicos como nos setores privados. 
É oportuno destacar que a parte turística, cultural e de lazer também irá se beneficiar com 
a implantação do empreendimento, como por exemplo, o circuito do frio que atualmente 
tem a cidade de Garanhuns como polo cultural de grande magnitude. 
 

Políticas Públicas e Planos e Programas de Desenvolvimento 
INSTITUIÇÃO/ 

ÓRGÃO 
PLANO/ 

PROGRAMA 
ESFERA OBJETIVOS/METAS 

Ministério de 
Desenvolvimento 

Social e Combate à 
Fome 

PBF - Programa 
Bolsa Família 

Federal 

O programa pretende reduzir a pobreza a curto e 
a longo prazo através de transferências 
condicionadas de capital, o que, por sua vez, visa 
a quebrar o ciclo geracional da pobreza. 

Ministério da 
Cultura 

Programa Livro 
Aberto 

Federal 

O projeto pretende instalar bibliotecas públicas 
em todos os municípios que ainda não a 
possuem, zerando o número de cidades sem 
biblioteca no Brasil. O Programa prevê a 
aplicação de recursos federais para a instalação e 
ampliação do acervo público de livros, 
estabelecendo parceria com as prefeituras, 
responsáveis por ceder o espaço e manter a 
biblioteca. 

Ministério do 
Desenvolvimento 

Agrário 

PRONAF - 
Programa Nacional 
de Fortalecimento 

da Agricultura 
Familiar 

Federal 

O Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF) financia projetos 
individuais ou coletivos, que gerem renda aos 
agricultores familiares e assentados da reforma 
agrária. O programa possui as mais baixas taxas 
de juros dos financiamentos rurais, além das 
menores taxas de inadimplência entre os 
sistemas de crédito do País. 

Ministério 
Integração 
Nacional 

Programa de 
Desenvolvimento 

Sustentável e 
Integrado do 
Semiárido - 
CONVIVER 

Federal 

O Programa de Desenvolvimento Sustentável e 
Integrado do Semiárido - CONVIVER foi criado 
com objetivo de reduzir as vulnerabilidades 
socioeconômicas dos espaços regionais e sub-
regionais com maior incidência de secas 
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INSTITUIÇÃO/ 
ÓRGÃO 

PLANO/ 
PROGRAMA 

ESFERA OBJETIVOS/METAS 

Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 

Abastecimento 

Programa de Apoio 
ao 

Desenvolvimento 
do Setor 

Agropecuário 

Federal 

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 
Setor Agropecuário - PRODESA, objetiva 
viabilizar infraestrutura pública aos agricultores, 
comunidades rurais e suas associações, 
destinando-se ao apoio de ações que permitam o 
aumento da produção, produtividade, melhoria da 
qualidade dos produtos agropecuários e sua 
comercialização. 

Ministério da 
Agricultura, 
Pecuária e 

Abastecimento 

Programa de 
Desenvolvimento 
Sustentável do 
Agronegócio 

Federal 

Objetiva desenvolver ações voltadas para a 
aplicação de mecanismos de garantia da 
qualidade orgânica, o fomento à inovação no 
agronegócio, o apoio a sistemas de 
rastreabilidade agroalimentar em cadeias 
produtivas agrícolas, o apoio ao uso e manejo 
sustentável dos recursos naturais em 
agroecossistemas, o apoio às cadeias produtivas 
pecuárias e ao cooperativismo e associativismo 
rural. 

Ministério do 
Desenvolvimento 

Social e Combate à 
Fome 

Programa Acesso à 
Alimentação 

Federal 

O Programa de Acesso à Alimentação objetiva 
mudar a realidade de famílias carentes que 
chegam a gastar até 80% da renda mensal com 
alimentação. O programa incentiva o 
desenvolvimento de hortas, viveiros, lavouras e 
pomares em espaços disponíveis nas áreas 
comunitárias. 

Ministério do 
Desenvolvimento 

Social e Combate à 
Fome 

PETI - Programa 
de Erradicação do 
Trabalho Infantil 

Federal 

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI) articula um conjunto de ações visando à 
retirada de crianças e adolescentes de até 16 
anos das práticas de trabalho infantil, exceto na 
condição de aprendiz a partir de 14 anos. 

Ministério das 
Cidades 

Programa 
Habitação de 

Interesse Social 
Federal 

O Programa Habitação de Interesse Social 
objetiva viabilizar o acesso à moradia adequada 
aos segmentos populacionais de renda familiar 
mensal de até três salários mínimos em 
localidades urbanas e rurais. 

Ministério da 
Integração 
Nacional 

Programa Pró-
Água Infraestrutura 

Federal 

As ações do programa compreendem, 
fundamentalmente, recuperação e construção de 
barragens, açudes e adutoras, aquisição de 
equipamentos, tais como moto bombas, 
comportas, válvulas, tubulações e acessórios. As 
necessidades detectadas pelos governos 
municipais, estaduais e pelas entidades 
vinculadas (DNOCS e CODEVASF), permitirão a 
elaboração dos planos de trabalhos anual e 
plurianual. 

Ministério das 
Cidades 

PAC 2 - 
Pavimentação e 
Qualificação de 

Vias 

Federal 

Execução de obras de pavimentação e 
qualificação de vias por meio da implantação de 
pavimentação nova em vias existentes ou 
recapeamento destas, incluindo a infraestrutura 
necessária para sua plena funcionalidade. 

Ministério das 
Cidades 

PAC - Serviços 
Urbanos de Água e 

Esgoto 
Federal 

Objetiva proporcionar a elaboração de estudos e 
projetos para a implantação, a ampliação ou a 
melhoria dos sistemas de abastecimento de água 
e tratamento de esgotos. 

Ministério das 
Cidades 

Programa de 
Saneamento para 

Todos 
Federal 

Propicia o financiamento de operações de crédito 
com recursos do FGTS para execução de ações 
de saneamento básico, para proponentes 
públicos e privados. 
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INSTITUIÇÃO/ 
ÓRGÃO 

PLANO/ 
PROGRAMA 

ESFERA OBJETIVOS/METAS 

Ministério dos 
Transportes 

 
Ministério da 

Defesa 
 

Departamento 
Nacional de 

Infraestrutura de 
Transportes 

Plano Nacional de 
Logística e 

Transportes - PNLT 
Federal 

Estudo, posto como um processo com visão de 
médio e longo prazo, voltado para subsidiar os 
planos plurianuais de 2008 a 2023. Com uma 
metodologia de planejamento científico, ancora-
se em análise macroeconômica, adequação de 
modelos, georeferenciamento de dados, 
simulação e projeção de transportes buscando a 
integração com o planejamento territorial. 

Ministério do 
Turismo 

Plano Aquarela Federal 
Objetiva proporcionar o crescimento do fluxo de 
turistas internacionais para o país de forma sólida 
e sustentável. 

Ministério da 
Integração 
Nacional 

Programa de 
Aceleração ao 

Crescimento - PAC/ 
Programa 

Territórios da 
Cidadania 

Federal 

Objetiva a melhoria da qualidade de vida de 
cidadãs e cidadãos para a promoção do 
desenvolvimento rural sustentável em diversas 
áreas: apoio a atividades produtivas; 
infraestrutura, direitos e cidadania; a partir da 
integração de políticas públicas e da articulação 
federativa, com participação social desde o 
planejamento até o acompanhamento da 
execução das ações. 

Secretarias de 
Desenvolvimento 

Econômico, 
Turismo e Esportes 

PRODEPE - 
Programa de 

Desenvolvimento 
de Pernambuco 

Estadual 

Visando ao desenvolvimento dos setores 
industrial, comercial e tecnológico de 
Pernambuco, o Governo vem, ao longo do tempo, 
fazendo uso de um instrumento poderoso 
denominado incentivo fiscal. 

Secretaria 
Executiva de 

Tecnologia Rural e 
Programas 

Especiais da 
Secretaria de 
Agricultura e 

Reforma Agrária 

PRORURAL - 
Programa de Apoio 

ao 
Desenvolvimento 
Sustentável de 
Pernambuco 

Estadual 

Tem como missão coordenar, implementar e 
apoiar políticas de desenvolvimento rural 
sustentável, voltadas para melhoria da qualidade 
de vida das comunidades rurais pernambucanas. 

Secretária de 
Saúde 

Programa Mãe 
Coruja 

Estadual 
Atendimento das gestantes para redução da 
mortalidade materna e infantil. 

Secretária de 
Segurança Pública 

Pacto pela Vida Estadual Prevenir e reduzir a criminalidade e a violência. 

Secretária da 
Fazenda 

Todos com a Nota 
Digital 

Estadual 
Melhorar a arrecadação e evitar a evasão de 
impostos trocando notas por benefícios. 

Secretária de 
Cultura 

FUNCULTURA - 
Fundo 

Pernambucano de 
Incentivo à cultura 

Estadual 
Promover e facilitar o acesso da população para 
eventos culturais em Pernambuco. 

Governo do Estado 
Portal da 

Transparência 
Estadual 

Fornecer dados e recursos repassados aos 
municípios. Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei 
de Diretrizes Orçamentárias. 

Secretária de 
Ciência, Tecnologia 

e Meio Ambiente 

Programa de Ação 
Estadual de 

Pernambuco para o 
Combate à 

Desertificação e 
Mitigação dos 

Efeitos da Seca 
(PAE-PE). 

 

Estadual 

Objetivou a realização de uma reflexão coletiva 
seguida de um planejamento executivo, orientado 
por eixos de discussão pautados na definição de 
desertificação, quais sejam: i) Sistemas 
produtivos e sustentabilidade socioambiental; ii) 
Vulnerabilidade aos fenômenos do clima; iii) 
Conservação e uso sustentável da biodiversidade 
e da energia da biomassa florestal e. iv) Gestão 
da água e segurança hídrica. 
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No quadro a seguir serão citadas as Políticas Públicas e aos Planos e 
Programas de Desenvolvimento que estão sendo desenvolvidos e implantados nos 
municípios que são cortados pelo traçado, ou seja, que estão inseridos dentro da área de 
influência direta (AID). 

 
Públicas e aos Planos e Programas de Desenvolvimento desenvolvidos e implantados nos municípios que 
são cortados pelo traçado. 

PLANOS/ PROGRAMAS 
MUNICÍPIOS 

ENVOLVIDOS 

Implantação de sistema adutor em Taquara/São Caetano 

São Caetano 

Recuperação do sistema de dessalinização do Sítio Enganchada 

Ampliação do sistema elétrico EEAB e da estação de tratamento de água da 
cidade 

Recuperação e duplicação da BR-232 (19,8 km de extensão) no trecho São 
Caetano/ Caruaru 

Ações do Programa de Mecanização Agrícola São Caetano, 
Cachoeirinha, Lajedo, 

Calçado, Jupi, 
Garanhuns 

Construção da Academia das cidades 

Programa de Distribuição de Semente 

Programa Leite de Todos 

PRODEPE - Programa de Desenvolvimento de Pernambuco 
Lajedo 

O PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias 

Implantação de sistema adutor do Camevô, com 34.371 metros. Cachoeirinha 

Implantação da Regional do IPA em Lajedo Lajedo, Calçado 

PRORURAL 
Lajedo, Jupi, 
Garanhuns 

Programa Luz para Todos 
Lajedo, Calçado, Jupi, 

Garanhuns 

Programa Terra Pronta Calçado, Jupi, 

Programas Qualifica PE e Mãe Coruja Calçado, Garanhuns 

PAC - Serviços Urbanos de Água e Esgoto 
Jupi 

Projeto Convergir 

Programa de Complementação Alimentar Sopa Amiga 
 
 

Garanhuns 
 

Pronaf 

Programa Jovem Empreendedor 

Programa Juventude Cidadã 

Programa Pernambuco Conhece Pernambuco 

 

Nas figuras a seguir aspectos destes planos e programas na área de 
influência direta do empreendimento. 
 

        
 
 
 

Programas Federais na Região. 

Junho/2013 Junho/2013 
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Programas estaduais na área de influência direta do projeto. 

 
 

      
Programas estaduais na área de influência direta do projeto. 

  

Julho/2013 Julho/2013 

Julho/2013 Julho/2013 
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5. Conformidade Legal do Empreendimento 
 

 
Art. 225, Constituição Federal do Brasil.  

 
Todos têm direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 

 
 A duplicação e restauração da rodovia BR-423 está condicionada ao cumprimento 

das normas jurídicas previstas na legislação em vigor. Todos os aspectos da legislação ambiental a 
nível federal, estadual e municipal serão observados nas fases de implantação e operação desta 
Rodovia. Na tabela a seguir um resumo da legislação ambiental aplicável. 

 
Principais leis a ser observadas pelo empreendedor. 

Aspectos Leis Federais Leis Estaduais 

Licenciamento ambiental Resolução CONAMA n
o
 237/97 Lei Estadual n

o
 14.249/10 

Audiência Pública e Ação Civil 
Pública. 

Resolução CONAMA nº 9/86. 
Art. 5, LXXIII da Constituição 

Federal/1988 
Lei 7.347/1985 

- 

Espaços legalmente protegidos Lei n
o
 12.651/12 (Código Florestal) 

Leis n
o
 13.287/07 e n

o
 

9.931/86 - Lei n
o
 13.787/09. 

Compensação ambiental e 
medidas mitigadoras 

Novo código florestal (Lei n° 12.651, 
de 25 de maio de 2012) e Lei n° 

12.727, de outubro de 2012. 

Política Florestal, Lei n° 
11.206/95 - Art. 8 (§ I e II) 

Proteção ao Patrimônio Histórico 
Cultural/ Monumentos 

Arqueológicos e Pré-Histórico 

Art. 216 da Constituição Federal de 
1988, Lei 3.924/1961. 

 
Lei nº 9.605/98 - Art. 62. 

- 

Proteção ao Meio Biótico 

Lei n
o
 12.651/12 (Código Florestal) - 

Art V, VI e VII 
 

Lei nº 9.605/98 - Art 29, Art 33, Art 
38 e Art 52. 

Política Florestal, Lei n° 
11.206/95 

 
Lei Estadual nº 13.287/07 

Do controle da poluição 

Lei nº 6.938/81 (alterada pela Lei nº 
7.804/89), 

Resolução CONAMA nº 3/90 (art. 1º) 
Resolução CONAMA n

o
 2/90 

Lei Estadual nº 12.789/05 

Resíduos sólidos e construção 
civil 

Lei n
o
 12.305/10. 

Lei nº 14.236/2010. 
 

Poluição Hídrica 
Decreto Federal nº 50.877 

Lei Federal 9.966/00 
- 

Mineração e jazidas PNMA - Lei 6.938/81) - 

Uso e ocupação do solo e 
desapropriação 

Lei n
o
 9.503/97 

Lei nº. 6.766, de 19/12/79 
Decreto nº 84.398, de 16 de janeiro 

de 1980 
Decreto No 86.859, de 19 de janeiro 

de 1982 
Lei no 10.932/04 

Decreto-Lei n
o
 3.365/41 

Lei n
o
 4.132/62 

- 

Transporte de produtos perigosos 
Lei 10.233 

Resolução ANTT nº 3.665/11 
Resolução ANTT nº. 420/04 

- 

Das responsabilidades e crimes 
ambientais 

Lei Federal nº 7.347 / 86 
Lei Federal nº 9.605/98 

Lei Estadual 14.249/2010 



 

0
0

2
9
 

029 

Da avaliação de impacto ambiental e do licenciamento ambiental 
 
Este Relatório de Impacto Ambiental - RIMA foi elaborado para atender aos 

dispositivos legais exigidos para implementação 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 empreendimento atente aos requisitos legais, não se identificando qualquer conflito 
normativo, sendo a Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH o órgão competente para 
efetuar o licenciamento ambiental. 
 
Da publicidade e participação pública 
 

As audiências públicas fazem parte do processo de licenciamento ambiental, 
onde se fazem esclarecimentos à população local e ao público em geral sobre as 
atividades que possam causar degradação ambiental, estando previstas na Cosntituição 
Federal Brasileira. Em função da localização geográfica dos solicitantes e da complexidade 
do tema poderão ser realizadas em mais de um município. 

 
Esse é precisamente o caso da duplicação e restauração da BR-423, tendo 

essas audiências finalidade de expor a todos os interessados o conteúdo do EIA/RIMA, 
tirando as dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões. As audiências 
públicas visam considerar o empreendimento sob a ótica direta e final da comunidade. 
Nesse sentido, contribuem para os necessários ajustes metodológicos e de conteúdo do 
EIA/RIMA, proporcionando ideias, argumentos e sugestões ditadas pelo interesse da 
população, uma vez que, presume-se que ela está representada pelos participantes da 
audiência pública. 

 
Tendo como empreendedor, neste particular, o Departamento Estadual de 

Estradas e Rodagens - DER-PE, a audiência pública será dirigida pelo representante do 
órgão licenciador (CPRH) e todas as críticas e sugestões resultantes dessas reuniões 
serão registradas em ata e levadas em conta a tomada de decisão do órgão ambiental. O 
caráter democrático e participativo das audiências públicas é fundamentado e, também 
limitado, por todos os dispositivos legais expostos neste RIMA. 
 
Dos espaços legalmente protegidos  
 

As obras de engenharia rodoviária a executar acontecerão em um 
ecossistema antropizado com total descaracterização do bioma caatinga. A principal bacia 
que corta o traçado da obra é a bacia hidrográfica do rio Una, toda localizada em área rural 
dos municípios alcançados pelo traçado da rodovia. Sua Área de Preservação Permanente 
situada na área de influência indireta do empreendimento encontra-se em processo de 
antropização extremamente avançado, tendo suas águas contaminadas de efluentes 
domésticos, sendo a área já impactada negativamente. 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, devendo ser obedecidas às medidas 
mitigadoras apresentadas neste RIMA. 
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As obras de duplicação da Rodovia BR-423/PE não irão afetar nenhuma 
unidade de conservação. 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), qual seja a faixa de domínio de 70 
metros de largura da rodovia BR-423/PE, estão localizadas duas unidades de conservação: 
a Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Calaça (unidade de conservação 
federal), no município de Lajedo e a RPPN Pedra do Cachorro (unidade de conservação 
estadual), localizada a 18 km da sede do município de São Caetano. Nenhuma dessas 
unidades de conservação sofrerá qualquer impacto na implantação da duplicação da BR-
423/PE. O projeto em pauta se insere no conceito de utilidade pública, qual seja, as obras 
de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte e esse empreendimento 
cumprirá os requisitos do Código Florestal, não gerando conflitos com Áreas de 
Preservação Permanente, e, não executará desmatamento que possibilite o embargo da 
obra. 

 

Da compensação ambiental e das medidas mitigadoras em relação a impactos 
ambientais negativos 

Neste RIMA estão descritos várias medidas de controle ambiental e 
programas para prevenir novos passivos ambientais. O DER-PE e o DNIT - Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes já realizam trabalhos de monitoramento na 
qualidade das águas das bacias cortadas por esta rodovia, e cumprem outras normas de 
mitigação e compensação ambiental. 
 
Da proteção ao patrimônio cultural 
 

No caso sob análise, o diagnóstico ambiental realizado na área de influência 
direta do projeto não detectou, em que pese a identificação de vasta riqueza artístico-
cultural sedimentada na região por meio do artesanato, da música e da dança, a presença 
de comunidades indígenas ou quilombolas que possam vir a ser afetadas pelo 
empreendimento. Também não foi identificado o tombamento de áreas, sítios 
arqueológicos ou de elevado valor histórico que possam comprometer ou conflitar com a 
implantação do projeto de duplicação e restauração da Rodovia BR-423/PE no local 
designado. 
 

Da proteção ao meio biótico 
 

O projeto em tela tem a obrigatoriedade de licença prévia a ser realizada pela 
CPRH e um projeto de compensação ambiental será apresentado para permitir a 
supressão de 928 exemplares de árvores nativas de pequeno e médio porte levantadas no 
presente relatório de impacto ambiental pela equipe multidisciplinar. 
 
Do controle da poluição 
 

O monitoramento da qualidade do ar é atribuição dos estados. No entanto, 
havendo o que a Resolução CONAMA nº 03/90 denomina de “episódio crítico de poluição 
do ar”, ou seja, a presença de altas concentrações de poluentes na atmosfera em curto 
período de tempo, resultante da ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à 
dispersão dos mesmos, a competência para tomada de providências estende-se aos 
municípios, entidades privadas e à comunidade em geral que deverão ser tomadas de 
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acordo com os níveis de atenção, alerta e emergência estabelecidos neste dispositivo 
legal. 

 

O projeto, situado em área rural não interage negativamente com os 
dispositivos das leis sobre ruídos e poluição sonora. 
 

Quanto aos resíduos sólidos deverão ser elaborados um Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e um Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil por parte da empresa responsável pela execução das obras. O Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos é parte integrante do processo de licenciamento 
ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do SISNAMA, no caso a 
CPRH. O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deve ser analisado 
dentro do processo de licenciamento ambiental pela CPRH. Esse plano deve contemplar 
várias etapas, tais como, caracterização dos resíduos, triagem, acondicionamento, 
transporte e destinação de acordo com a classe dos resíduos. 
 

Está previsto na legislação ambiental que os empreendimentos que se destinam 
à exploração de recursos minerais deverão submeter Plano de Recuperação da Área 
Degradada - PRAD à aprovação do órgão ambiental licenciador. Caso o empreendimento 
pretenda explorar sua própria jazida de areia, argila e outros minerais da classe II, para as 
obras civis a serem realizadas, deverá apresentar o respectivo PRAD e submetê-lo à 
aprovação da CPRH. 
 

Do uso e ocupação do solo e desapropriação 
 

O uso e ocupação do solo nessa área apresenta características 
predominantemente rurais. Apenas nos municípios de Cachoeirinha e Lajedo há áreas 
urbanas. Na região há predominância de atividades agropecuárias como a criação de gado 
bovino, galinhas, caprinocultura e cultivos de subsistência (milho, mandioca e feijão).  Este 
trecho da rodovia tem uma faixa de domínio de 70 metros, e mais uma faixa “non aedificandi” 
que contribui para a qualidade ambiental da rodovia e do ecossistema presente. 
 

O uso e ocupação do solo, na região onde está inserida a Rodovia BR-423, no 
subtrecho do projeto, se reflete na baixa densidade construtiva registrada ao longo de todo o 
eixo rodoviário, exceto nas travessias urbanas de Cachoeirinha e Lajedo, onde se registram a 
ocorrência de áreas comerciais e residenciais. A área diretamente afetada (ADA) considera o 
traçado da BR-423 que corresponde ao trecho entre São Caetano e Garanhuns, na faixa 
referente à duplicação, lado direito da pista com 35,0 m a partir do eixo central da rodovia 
atualmente implantada, onde serão efetuados os trabalhos de terraplenagem, nivelamento e 
construções de bueiros e obras de arte para a implantação da nova pista. Nesta área há 
escassa e rala vegetação e em geral o traçado não apresenta grandes dificuldades para sua 
implantação. 
 

Do transporte de produtos perigosos 
 

O transporte rodoviário de produtos perigosos foi pesquisado com os moradores 
locais e técnicos rodoviários. Os mesmos informaram que durante as três últimas décadas não 
ocorreu nenhum acidente que comprometa a qualidade ambiental na região. Por outro lado, é 
importante destacar que as empresas que transportam produtos perigosos devem estar 
orientadas sobre como proceder durante um possível acidente com estas cargas. 
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Das responsabilidades ambientais 
 

O item em pauta, só deverá ser objeto de análise em fase apropriada por via 
administrativa e pelo judiciário, caso haja afronta à matéria disciplinada por esses instrumentos 
legais citados. Vale destacar que no Decreto-Lei nº 4.657/42 - Lei de Introdução ao Código 
Civil consta que: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece (art. 3º)”, 
tendo em vista que o acesso a legislação está disponível a todos. Segue lista da legislação 
analisada nas esferas federal, estadual e municipal. 
 

LEGISLAÇÃO FEDERAL (http://www2.planalto.gov.br/presidencia/legislacao) 

Constituição da República Federativa do Brasil Princípios fundamentais e direitos e deveres individuais e coletivos 

Lei 6.938/81 Política Nacional de Meio Ambiente 

Resolução CONAMA 001/86 Avaliação de Impactos Ambientais 

Lei Complementar 140/11 Normas de cooperação entre os entes federativos para a proteção do meio ambiente 

Resolução CONAMA 237/97 Licenciamento Ambiental 

Lei 10.650/03 Acesso público aos dados e informações do SISNAMA 

Resolução CONAMA 009/87 Audiências públicas 

Lei 9.985/85 SENUC 

Resolução CONAMA 369/06 Casos excepcionais de intervenção em APPs 

Lei 12.651/12 Código Florestal 

Lei 7.804/89 Alterou a Lei 6.938/81 

Resolução CONAMA 003/90 Qualidade do ar 

Resolução CONAMA 002/90 Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora 

Lei 12.305/10 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Decreto 50.877/61 Resíduos poluentes em águas 

Lei 9.966/00 Resíduos poluentes (óleos) em águas 

Lei 9.503/97 Código de Trânsito Brasileiro 

Decreto 84.398/80 Ocupação de faixas de domínio em rodovias 

Decreto 88.859/82 Altera o decreto 84.398/80 

Lei 6.766/79 Parcelamento de solo urbano 

Lei 10.932/04 Altera a Lei 6.766/79 

Decreto-Lei 3.365/41 Desapropriação por utilidade pública 

Lei 4.132/62 Desapropriação por interesse social 

Lei 10.233/01 Transporte de cargas e produtos perigosos 

Decreto 96.044/88 Transporte de produtos perigosos 

Decreto 4.097/02 Altera o Decreto 96.044/88 

Lei 7.347/86 Ação Civil Pública 

Lei 9.605/98 Crimes ambientais 

Lei 3.924/61 
Dispõe sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos. Define como crime qualquer ato que 
importe na destruição ou mutilação de monumentos arqueológicos ou pré-históricos. 

Lei 5.197/67 Proteção da fauna 

Lei 6.902/81 Criação de estações Ecológicas e Áreas de Preservação Ambiental 

Lei 9.433/97 
Política Nacional de Recursos Hídricos - Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos 

Lei 10.257/01 Estatuto da Cidade 

Lei 11.428/06 Proteção do bioma Mata Atlântica 

Portaria IPHAN 07/88 
Permissão, autorização e a comunicação prévia quando do desenvolvimento de pesquisas de 
campo e escavações arqueológicas. 

Portaria IPHAN 230/02 
Compatibiliza licenças ambientais em urgência com os empreendimentos potencialmente 
capazes de afetar o patrimônio arqueológico. 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL (PE) (http://legis.alepe.pe.gov.br) 

Constituição Estadual Princípios fundamentais e direitos e deveres individuais e coletivos 

Lei 14.249/10 Licenciamento ambiental 

Lei 14.549/11 Alterou a Lei 14.249/10 

Lei 13.287/07 Manejo da flora oriundo do bioma caatinga 

Lei n° 11.206/95 Política Florestal 

Lei Estadual nº 13.287/07 Uso Mercantilista do Bioma Caatinga 

Lei 13.787/09 SEUC 

Lei 14.236/10 Política Estadual de Resíduos Sólidos 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (*) Textos completos no EIA 

Lei orgânica do Município de São Caetano Disciplina normas com força constitucional no Município 

Lei orgânica do Município de Cachoeirinha Disciplina normas com força constitucional no Município 

Lei orgânica do Município de Lajedo Disciplina normas com força constitucional no Município 

Lei orgânica do Município de Calçado Disciplina normas com força constitucional no Município 

Lei orgânica do Município de Jupi Disciplina normas com força constitucional no Município 

Lei orgânica do Município de Jucati Disciplina normas com força constitucional no Município 

Lei orgânica do Município de São João Disciplina normas com força constitucional no Município 

Lei orgânica do Município de Garanhuns Disciplina normas com força constitucional no Município 
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6. Áreas Afetadas pelo Empreendimento 
 
 

A rodovia BR-423 está localizada na mesorregião do agreste central e 
meridional do estado de Pernambuco, que abrange mais de 52 municípios. Para efeitos 
deste RIMA foram consideradas três áreas de intervenção do empreendimento em função 
da localização e grau de intensidade das obras de engenharia rodoviária do trecho São 
Caetano/Garanhuns: 

 

 Área Diretamente Afetada (ADA) - corresponde às áreas onde as 
intervenções serão diretas e inclui as faixas de domínio da rodovia, áreas de canteiros, 
acampamentos, acessos, bota-foras, jazidas, áreas de empréstimos laterais, demolições de 
edificações e relocações de infraestruturas. Refere-se 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 para os meios físico, biótico e socioeconômico; 

 

 Área de Influência Direta (AID) - os impactos nesta área são de caráter 
direto nas fases de implantação e operação do empreendimento. Corresponde a 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 para os meios físico e biótico. Para o meio socioeconômico a AID 
da rodovia BR-423/PE 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 (AII) - nesta área os impactos têm menor 
intensidade que na área de influência direta nas fases de implantação e operação. Refere-
se a uma área de 2.000m, sendo 1.000m para o lado direito e 1.000m para o lado 
esquerdo, a partir do eixo central da rodovia para os meios físico e biótico. Para o meio 
socioeconômico foi considerada como AII todo o território dos 8 municípios afetados: São 
Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Jupi, Jucati, Calçado, São João e Garanhuns. 

 
6.1  Área Diretamente Afetada (ADA) 

 
A Área Diretamente Afetada (ADA) considerada no traçado da BR-423 entre 

os municípios de São Caetano a Garanhuns foi definida em uma extensão de 70m, sendo 
35m ao lado direito (LD) e 35m ao lado esquerdo (LE) para os meios físico, biótico e 
socioeconômico. Nessa faixa estão presentes atualmente edificações que serão 
desapropriadas e indenizadas para implantação da nova Rodovia. Na tabela a seguir, uma 
ilustração do número de propriedades a ser impactadas pelo empreendimento.  
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Número de desapropriações a ser realizados na área diretamente afetada 
pelas obras de duplicação da BR 423. 

km N° Desapropriações Valor 

18,2 ao 60 12 R$ 40.382,70 

60 ao 98,4 139 R$ 19.543.741,72 

Total: 80,2 Total: 151 R$ Total: 19.584.124,42 
Fonte: Norconsult / JBR (2013). 

 
Nesta área está prevista a exploração de 73 empréstimos laterais a serem 

utilizados para as obras de terraplenagem. Também se encontram nesta área a vegetação 
que será suprimida e que foi objeto de um inventário florestal para atendimento da política 
florestal do estado de Pernambuco. Esses dados estão amplamente documentados no 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA. Na Área Diretamente Afetada estão implantadas 
infraestruturas públicas de redes energéticas, sistemas de abastecimento de água 
(Adutora) que serão relocadas dentro das normas técnicas da COMPESA e CELPE.  
 

Nas figuras a seguir, uma ilustração de parte das propriedades que serão 
desapropriadas presentes na Área Diretamente Afetada. 
 

     
Terreno: Localização - Estaca 117 LD.          Edificação residencial: Localização - Estaca 557 LD. 

 

     
Terreno: Localização - Estaca 272 LD               Edificação comercial: Localização - Estaca 1718 LD 

 
Na ADA há o predomínio do meio rural com escassas plantações de 

subsistência de milho, mandioca, feijão e palma forrageira em áreas ocupadas da faixa de 
domínio da rodovia que serão objeto de desapropriação. Nas travessias urbanas existe 

JBR-2013. JBR-2013. 

JBR-2013. JBR-2013. 
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uma forte pressão antrópica sobre a ADA gerando vários passivos ambientais, como por 
exemplo, a disposição inadequada de resíduos sólidos por terceiros em local não 
autorizado e o acesso não regulamentado na rodovia. 

 
Na figura apresentada na página seguinte, uma ilustração da variante a ser 

implantada no município de Jucati, distrito de Vila Neves, lado esquerdo. Ao longo dos 
anos foram registrados alguns acidentes nesta localidade e esta medida contribuirá para 
prevenir impactos com a população local. Outro aspecto importante a destacar é que esta 
variante será implantada em um ecossistema totalmente antropizado pelo modelo de uso e 
ocupação do solo, não colocando em risco de extinção nenhuma espécie nativa da flora e 
fauna do Bioma Caatinga. 
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Faixa de domínio 
35 metros para 

cada lado a partir 
do eixo central 

da rodovia 

A figura a seguir demonstra a ilustração de faixa de domínio de 70m definida 
como Área Diretamente Afetada (ADA). 

 
Km 98,4 - Final do trecho. BR-423 - Município de Garanhuns. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Km 18,2 - Início do trecho. BR-423 Município de São Caetano. 

  
Faixa de domínio da BR-423 definida como Á rea Diretamente Afetada (ADA). 70 metros - 35 m a cada lado 

(LD/LE) a partir do eixo central da rodovia. Fonte: TORRES MORENO, J. A, 2012. 
 
 

6.2 Área de Influência Direta (AID) 
 

A área de influência, normalmente assume tamanho diferenciado, 
dependendo da variável em questão. No que diz respeito à área de influência do presente 
RIMA, Foi definida como Área de Influência Direta do empreendimento 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 para os meios físico e biótico. Para o meio socioeconômico a AID da 
rodovia BR-423/PE abrange os núcleos urbanos dos 8 municípios afetados pelo 
empreendimento. 

 
Na AID estão incluídas as estruturas de apoio das obras: canteiros, 

alojamentos, pedreiras, areais e bota-foras. Algumas destas estruturas estão próximas ao 
traçado da rodovia como no caso de canteiro de obras, alojamento e áreas de empréstimos. 

LE LD 

Faixa de domínio 
35 metros para 

cada lado a partir 
do eixo central 

da rodovia 

Faixa 

Lindeira 

Acostamento 
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Outras como areais e pedreiras têm distâncias variáveis com relação à rodovia. Os 
municípios de São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Calçado, Jucati, Jupi, São João e 
Garanhuns estão presentes na Área de Influência Direta, cujo uso e ocupação do solo 
apresenta características rurais e urbanas. Nas fotos a seguir é demonstrado o nível de 
antropização já existente na Área de Influência Direta do projeto em questão. Vale destacar 
que não existem Unidades de Conservação a ser diretamente afetadas pela rodovia. 

 

            
Passivos Ambientais de saneamento presentes na área de influência direta na altura do início da área 
urbana do município de Garanhuns.  
 

           
Os cultivos de subsistência de terceiros são uma realidade na área de influência direta do traçado.  

 

          
Depósitos de resíduos sólidos a céu aberto na área de influência direta, também é uma realidade em 
total desacordo com Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estes deverão ser mitigados durante as 
obras desta rodovia.  

 

Agosto/2013 Agosto/2013 

Maio/2013 

Agosto/2013 

Maio/2013 

Agosto/2013 
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A presença antrópica ao longo da área de influência direta do traçado a ser implantado contribuiu para 
descaracterização do Bioma Caatinga 
 

6.3 Área de Influência Indireta (AII)  
 

A Área de Influência Indireta – AII abrange um território que é afetado pelo 
empreendimento, porém é onde os impactos e efeitos dele decorrentes são considerados 
de menor intensidade do que nos territórios da ADA e da AID que estão mais próximos do 
local de intervenção ((MORAES e ALBUQUERQUE, 2012). No presente Relatório de 
Impacto Ambiental a Área de Influência Indireta da rodovia BR-423/PE foi considerada uma 
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, para os meios físico e biótico. Para o meio 
socioeconômico foi considerada como AII todo o território dos 8 municípios afetados: São 
Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Jupi, Jucati, Calçado, São João e Garanhuns. 

 
A Área de Influência Indireta do empreendimento está inserida em uma região 

que conta com baixo potencial hídrico subterrâneo. São poucos os aquíferos de relevância 
na região, sendo de extrema importância a manutenção da qualidade ambiental dos rios e 
riachos superficiais. A mata ciliar ao longo dos cursos de toda a bacia dos rios Una e 
Mundaú, incluídos seus afluentes, encontra-se fortemente impactada, e em alguns locais 
encontra-se construções irregulares avançando em áreas de proteção ambiental. Não há 
dados significativos sobre o potencial dos aquíferos da localidade, assim como também 
falta um cadastro mais preciso das fontes, poços e açudes do agreste pernambucano. Nas 
ilustrações a seguir, aspecto da bacia do rio Una no município de Palmares. Neste 
município, a Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade aprovou recentemente um 
projeto de recuperação da mata ciliar, que não será impactada pelas obras da BR-423/PE. 
 

    
Aspectos do Rio Una no montante (São Bento do Una) a partir do traçado no município de Cachoeirinha 
mostrando passivos ambientais que comprometem a qualidade ambiental desta Bacia. 
 

Maio/2013 Maio/2013 

Junho/2013 Junho/2013 
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Parte da bacia do Rio Una a jusante (Palmares) também foi monitorada, sendo verificado que a situação 
ambiental está em desacordo com a Legislação Ambiental. 

 
O principal acesso ao Agreste Meridional se dá através das rodovias BR-232 

e BR-423 a partir do município de São Caetano, nas quais circula praticamente toda a 
produção e abastecimento. As atividades agrícolas, o comércio e a floricultura também são 
fortes expressões econômicas regionais. O clima e o relevo são alguns dos maiores 
diferenciais da Região, em relação ao restante do Estado, propiciando diversidade de 
cultivo e oferecendo diversas opções de turismo.  

 
As obras de engenharia rodoviária do trecho São Caetano/Garanhuns da BR-

423 a ser duplicada, atualmente tem travessias urbanas nos municípios de Cachoeirinha, 
Lajedo, Distrito de Vila Neves e Garanhuns. Parte da área rural dos municípios de Calçado, 
São Caetano, Jupi, Jucati e São João estão na Área de Influência Indireta desta Rodovia.  A 
infraestrutura rodoviária a ser implantada terá impactos positivos econômicos, sociais e 
ambientais nestes municípios. Na ilustração a seguir, um cartograma da Área de Influência 
Indireta do presente empreendimento. 

 
 
 

Janeiro/2013 Janeiro/2013 





















 

 

 

 

 

0
5

0
 

0
5

0
 

050 

7. Caracteristicas Ambientais da Região 
 
 

7.1 Meio Físico  
 

Clima 
 

A região agreste central e meridional onde será implantada a duplicação da 
BR-423 apresenta um clima de características semiárido, muito quente com temperaturas 
entre 9°C em julho e a máxima foi de 46°C.  A estação chuvosa adianta-se para outubro, 
com precipitação pluvial média anual predominante na área varia de 600 a 800 mm, com 
cinco a oito meses secos, além de irregularidades de chuvas (JACOMINE et al., 1973). 

 

O município de Garanhuns 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 e a menor temperatura registrada na cidade foi de 7°C. Sua 
precipitação média anual é de 1.309,9mm enquanto que os municípios de Calçado, Jupi, e 
Jucati, a precipitação pluviométrica média é de 765 mm, sendo mais abrangentes nos 
meses chuvosos. As temperaturas médias tem variado nesta região desde o mínimo de 
13,3ºC à máxima 27,8ºC , com um ligeiro aumento das médias máximas em torno a 1ºC 
desde a década de oitenta até 2012. A temperatura máxima registrada nos últimos 20 anos 
foi 34,7ºC e a mínima de 11,1ºC. A soma das precipitações atingiram os menores valores 
nos anos de 1998 e 1999 na estação de Garanhuns (244,0 e 329,0 mm respectivamente) e 
45,0 mm em 1999 na estação de Jucati.  
 

Índices climáticos na região agreste meridional. 

INDICES CLIMATICOS MÍNIMA (MÉDIA) MÁXIMA (MÉDIA) 

Temperatura 14ºC 27,8ºC 

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. 

 

Geologia 
 

A rodovia BR-423 encontra-se inserida, geologicamente, na Província 
Borborema (CPRM, 2005). Inexistem rochas calcárias em toda a área do traçado rodoviário 
(JBR, 2009). Assim sendo, torna-se improvável a presença de grutas e cavernas as quais 
são formadas pelo fenômeno da dissolução.  

 
Na página a seguir, cartograma ilustrando a geologia presente na área do 

empreendimento. 
 

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 de 
algum modo a implantação da duplicação da rodovia. A maior parte do traçado está situada 
em solos considerados estáveis e adequados para 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 bloco. 
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Geomorfologia e Relevo 
 

Os municípios de São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Calçado, Jupi, Jucati e 
São João, PE, estão inseridos na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, com 
altitude variando entre 650 a 1.000 metros. 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 um pouco adaptada a climas semiáridos. 

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

municípios estudados. 
 

 
Aspecto do relevo do município de Cachoeirinha/PE. 

 
 Aspecto do relevo do município de São Caetano/PE. 

 

  
Aspectos do relevo acidentado da área do projeto. 

 
 Na página a seguir, cartograma do relevo na área do empreendimento. 

Novembro/2012 Novembro/2012 

Novembro/2012 Novembro/2012 
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Solos 
 
Todo o traçado rodoviário em estudo percorre terrenos de solos Neossolos 

associados aos Planossolos. Secundariamente, surgem os Argissolos.  
 
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) 

 
Em relação ao solo de Garanhuns o mesmo 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, rasos, textura argilosa e fertilidade 

natural média. Nos Vales dos rios e riachos, ocorrem os Planossolos, medianamente 
profundos, imperfeitamente drenados, textura médio-argilosa, moderadamente ácidos, 
fertilidade natural alta e problemas de sais, ocorrem ainda nos afloramentos de rochas.  

 

  
 

 
 
Na página a seguir, cartograma dos tipos de solos presentes na área do 

empreendimento.  

Aspecto do solo do município de Cachoeirinha.  Aspecto do solo do município de São Caetano.  

Novembro/2012 Novembro/2012 



 

 

 

 

0
5

5
 

055 

 



 

 

 

 

0
0

5
6
 

056 

Riscos de Erosão 
 

O entorno da rodovia com solos predominantemente 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. 

 
Permeabilidade dos solos 
 

As sondagens realizadas em alguns pontos do traçado da área a duplicar na 
BR-423, como amostras referenciais, apresentaram resultados de permeabilidade dos 
solos, o que os caracteriza como solos viáveis para a implantação do empreendimento. 
 
Uso e ocupação do solo nos municípios em estudo. 
 

Na região estudada para elaboração deste RIMA entre os municípios de São 
Caetano e Garanhuns, o uso e ocupação do solo são predominantemente rurais com 
atividades de agricultura e pecuária de subsistência. A pecuária é representada por 
rebanhos de bovinos, caprinos, suínos e equinos. Há também aviculturas comerciais e de 
subsistência na região.  

 
Na agricultura predominam os plantios de ciclo curto: feijão, milho, mandioca, 

sorgo e palma forrageira e plantio de pastos e forrageiras para a atividade pecuária. As 
áreas com uso potencial para atividades agrícolas e pecuárias estão situadas próximas à 
faixa de domínio da BR-423. Algumas culturas de subsistência implantadas na área de 
domínio serão objeto de desapropriação e indenização. 
  
Recursos Hídricos  
 

Os municípios pesquisados estão inseridos nas bacias hidrográficas dos Rios 
Una e Mundaú: Cachoeirinha, Lajedo, Calçado, Jucati, Jupi, São João e Garanhuns. São 
Caetano é o único município na bacia hidrográfica do Rio Ipojuca. Todos os cursos d’água 
nos municípios estudados têm regime de escoamento intermitente e o padrão de drenagem 
é o dendrítico. Estes municípios estão totalmente inseridos no domínio Hidrológico Fissural, 
formado por rochas de embasamento cristalino.  

 
Na página a seguir, cartograma que ilustra os recursos hídricos da área do 

empreendimento. 
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Aquíferos locais e Vulnerabilidade 
 
Os aquíferos na região de implantação da rodovia BR-423 pertencem ao 

domínio hidrológico fissural, onde predominam as rochas de embasamento cristalino. 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, como pode ser observado em estudos do Serviço Geológico do Brasil - 
CPRM e da Agência Nacional de Águas - ANA. 

 
Qualidade do Ar 

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

relativamente boa, sem 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 com a 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. Um trabalho de monitoramento da qualidade do ar durante as etapas 
de implantação e operação do empreendimento será efetuado especialmente nas áreas de 
canteiro de obras, usinas de asfalto e áreas de empréstimo, adotando as medidas de 
prevenção e mitigação adequadas. 

 
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, reduzindo o 
desconforto da população. 

 
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). 
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7.2  Meio Biológico 
 

7.2.1  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. 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: a Reserva Particular do 
Patrimônio Natural - RPPN Calaça, no município de Lajedo e a RPPN Pedra do Cachorro, 
localizada a 18 km da sede do município de São Caetano. A RPPN Reserva 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. Nenhuma das unidades de conservação existentes serão 
impactadas pelas obras de duplicação e restauração da rodovia BR-423 trecho São 
Caetano/Garanhuns. 

 
7.2.2  Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 

 
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 
diversos municípios, entre eles, São Caetano e Cachoeirinha, pertencentes à área em 
estudo. Verifica-se a presença de áreas com vegetação arbustiva cujas folhas caem na 
estação seca, espinhosa de pequeno porte e parte de mata atlântica, com predominância 
da caatinga arbórea. Nestas áreas são encontradas espécies vegetais como: baraúna 
(risco de extinção), aroeira, canafístula, catingueira, juazeiro, jurema-preta, tamboril, 
mulungu e sucupira, que desempenham importante papel no equilíbrio do bioma caatinga.  

 
7.2.3   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 seca, compondo uma paisagem com estratos compostos 
por gramíneas, arbustos e árvores de porte baixo ou médio, caducifólias, 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).  

 
Na página a seguir é apresentado o cartograma de biomas, demonstrando 

que a maior parte do trecho da BR-423/PE está inserida no bioma da caatinga
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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 e SILVA, 
2003). 

Em geral, a Caatinga é dominada por árvores e arbustos despidos de folhas 
durante o período de seca e armados de espinhos. Ocorre grande quantidade de plantas 
suculentas, cactos e bromeliáceas terrícolas. As espécies arbóreas e arbustivas mais 
frequentes são: aroeira, catingueira, juazeiro, jurema preta, imburana, faveleira, espinheiro 
e marmeleiro. 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. 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.  

 
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. 

 

          
 

 
 

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 EIA. Há predominância das espécies jurema preta, juazeiro, espinheiro e 
sabiá, que representam mais de 80% dos indivíduos levantados no inventário florestal. 

Exemplo de flora nativa na AID do 
empreendimento (outubro/2012) 

Exemplo de flora nativa na AID do 
empreendimento (outubro/2012) 



 

 

 

 

0
0

6
2
 

062 

0
6

2
 

A lista das espécies da flora nativa a ser suprimida pode ser observada na 
tabela a seguir. 

 
Espécies nativas da caatinga ocorrentes na área proposta para implantação do empreendimento - 

uso alternativo do solo.  

Nome vulgar 
Nº de 

Indivíduos 

Aroeira 13 

Baraúna 15 

Canafístula 17 

Catingueira 4 

Espinheiro 155 

Feijão-bravo 3 

Imburana de cambão 3 

Juazeiro 203 

Jurema-preta 304 

Maniçoba 1 

Marmeleiro 8 

Mulungu 5 

Pau-ferro 1 

Pinhão-bravo 26 

Sabiá 99 

Sucupira 1 

Tamboril 39 

Umbu-cajá 14 

Umbuzeiro 17 

Total 928 
Fonte: Inventário Florestal apresentado no EIA. 

 
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 EIA.  

 
Espécies a suprimir - flora exótica 

 
Das espécies da flora exótica a ser suprimidas há predominância de cajueiro, 

algaroba, ficus, azeitona, palmeira imperial, coco, coração de negro, mangueira e 
flamboyants, sendo identificados 262 exemplares na área do traçado da rodovia. 

 

 
Exemplo de vegetação exótica na faixa de domínio 

do novo traçado (outubro/2012). 

 
Exemplo de vegetação exótica na faixa de domínio 

do novo traçado (outubro/2012). 
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Espécies de flora nativa da caatinga ameaçadas de extinção 
 
O bioma caatinga encontra-se em processo de descaracterização 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, não se encontra nenhuma das espécies listadas na faixa de domínio da BR-423. 

 
7.2.4  Fauna 

 
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.  Entrevistas e questionários aplicados com a população local 
permitiram elaborar a lista das espécies da fauna presentes na região de estudo. 

 
Para o registro de 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. 

 
Aves - AID/ ADA 

 

 
 

 

Aves - 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.  

 

Carcará avistado na AID do empreendimento. 

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 a garcinha-branca, garça-branca-
grande, bem-te-vi-verdadeiro, rolinha, pardal 
e pombo-comum foram observadas nos 
limites da ADA da BR-423. Outras aves 
como sebito, galinha, pato, urubu-preto, anu-
preto, anu-branco, lavadeira, bem-te-vi, 
rouxinol, carcará, sabiá e sanhaço estão 
presentes na AID da rodovia. 
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Destacam-se: gavião, socozinho, garça-branca, martim-pescador, 
dorminhoco, bacurau, urubu, tetéu, asa-branca, rolinha-branca, juriti, anu-preto, anu-
branco, viuvinha, guaracavuçu, lavadeira, bem-te-vi, chorozinho-da-caatinga, espanta-
raposa, piu-piu, reloginho, mané-besta, choca-listrada, pintassilva, casaca-de-couro, 
ferreiro, andorinha, jaçanã, vem-vem, sebito, galo-de campina, azulão, estevão, bico-de-
veludo, rabo-mole, papa-capim, enconro-de-prata, frei-vicente, tiziu, sanhaçu-de-bananeira, 
jesus-meu-deus, alma-de-gato, mergulhão-caçador, zabelê, jandaia-gangarra, nhambu-pe-
roxo, beija-flor, rouxinol, risadinha, bagageiro, sebinho-olho-de-ouro, maria-do-nordeste, 
alegrinho, coruja-rasga-mortalha; entre outros. 

 

Répteis - AID/ADA 
 

A diversidade de anfíbios e répteis na ADA e 
AID 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 específico, 

malformação devido à poluição, sensibilidade às mudanças de temperatura e precipitação. 
Na área de influência ocorrem: salamanta, falsa-coral, coral-verdadeira, jiboia, cascavel, 
jararaca, cobra-cipó, calanguinho, teju, lagartixa, sapo, cobra-de-duas-cabeças, lagartixa-
de-pedra, perereca cinza e sapo-cururu. 

 

Peixes - AID/ADA 
 
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 relatório não 
foi possível encontrar representantes da ictiofauna.  

 

A tabela a seguir apresenta a lista de algumas espécies de peixes citadas 
pelos moradores da região. Vale destacar que os mesmos apontaram que devido à 
poluição dos mananciais, as espécies estão desaparecendo. 

 
Espécies que podem desaparecer com a poluição do rio Una 

Nome Vulgar Método 

Tilápia Entrevista 

Carapeba Entrevista 

Tainha Entrevista 

Muçum Entrevista 

 

   Cobra cipó avistada na ADA do empreendimento. 
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Mamíferos terrestres - AID/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 
encontra-se ameaçada de extinção, de acordo com a União Internacional para 
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN, sigla em inglês). Foram 
observados: timbu, tatu-galinha, tatu-peba, sagui, tapeti, cachorro do mato, gato-do-mato, 
jaritataca, mão-pelada, preá, rato d’água e mocó. 

 
Mamíferos alados - AID/ADA 

 
Segundo Oliveira et al. (2003), as 

espécies de morcegos mais amplamente 
representadas no bioma caatinga são: o morcego-
beija-flor  (15 municípios), os morcegos que se 
alimentam de frutas (29), os morcegos que se 
alimentam de insetos (15) e o morcego vampiro (7).  

 
A área de influência direta e área 

diretamente afetada da BR-423 não apresenta 
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 fauna de morcegos 
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 destes animais.  

 
Mamíferos - 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: rato catita, preá, 
mocó, rato-xuau, rato-da-árvore, rabudo, ratazana, cachorro do mato, guaxinim, jaritataca, 
papa-mel, gambá, cuíca, cuíca-do-rabo-curto, tapiti e sagui.  

 
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. 

 
No tocante à avifauna invasora observada na ADA e na AID da BR-423, foi 

avistada a presença do pardal doméstico, proveniente da Eurásia e introduzida no Brasil no 
início do século XX. Segundo especialistas, o pardal compete com outras espécies e 
apresentam uma taxa de fecundidade maior que as espécies nativas, chegando a construir 
ninhos várias vezes por ano, daí o crescimento desenfreado da população de pardais no 
Brasil, onde se adaptou perfeitamente. 

Morcegos registrados na ADA. 
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A distribuição geográfica do pardal 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. 

 

Entre os mamíferos invasores, foram observados o cavalo lavradeiro, o gato 
doméstico, o cão doméstico e a cabra. 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. 

 

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.  Registros 
de fauna atropelada em vários pontos foram identificados com exemplares de sapos, 
cabras, timbu, raposas e cachorros. 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. 

 

7.3  Meio Socioeconômico 
 

Os municípios influenciados diretamente 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. 

 

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 
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). 
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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. 
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 
policultivos 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 produtos e o 

tráfego da população local constitui um importante fator de integração e troca de 
informações entre cidades da região, do estado e do Nordeste que certamente vão gerar 
progresso em muitos aspectos. 

 
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. Lajedo e Jucati são exceção, apresentando 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 conforme mostra a tabela a seguir: 

 
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 
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. 
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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).  

 
 Aspectos econômicos 
 
A base econômica continua sendo agropecuária. Garanhuns é uma exceção, 

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 a 
seguir ilustra 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).  

 
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). 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.  
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 Aspectos de Infraestrutura - Habitação e Saneamento 
 
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. 

 
A estimativa do Governo do Estado de Pernambuco 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. 
 

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 que, cada vez mais, a 
população do agreste venha a procurar informações sobre aspectos de desenvolvimento 
socioeconômico e educativo na região.  

 
 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 
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. 
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 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, esses dados estão apresentados na tabela a 
seguir. 

 

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 

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, conforme tabela 
a seguir.  

 

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). 
 

 Uso e ocupação 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, alguns cultivares de pequeno porte tem sido utilizados para cultivos 
agrícolas, tendo em alguns casos ocupação da faixa de domínio da rodovia. 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. Os municípios de Garanhuns, 
Lajedo e São Caetano possuem planos diretores para ordenar o crescimento urbano, mais 
de um modo geral todos os municípios apresentam dificuldades em aplicar estes planos e 
há indícios de crescimento desordenado.  
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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. 

 
 Indicadores sociais 
 
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. Na tabela 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.  

 

IDH dos centros urbanos na área de influência da BR-423. 

Município IDHM (2000) 
IDHM-Renda 

(2000) 
IDHM-Longevidade 

(2000) 
IDHM-Educação 

(2000) 

Recife 0,797 0,77 0,727 0,894 

Caruaru 0,713 0,665 0,706 0,767 

Arcoverde 0,708 0,631 0,721 0,772 

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

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

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

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

São João 0,593 0,497 0,61 0,672 

Calçado 0,582 0,491 0,606 0,649 

São Caetano 0,58 0,531 0,58 0,63 

Jucati 0,553 0,471 0,547 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 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. 
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 Saúde 
 

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 podemos 

observar as principais causas de mortalidade na região: 
 

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). 

 
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. 

 
 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. 
A tabela a seguir ilustra esses dados. 
 

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. 
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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. 

 
 Patrimônio Cultural da Região 

 
Patrimônio Cultural é o conjunto dos modos de criar, fazer e viver de um povo 

ou comunidade. São suas obras, objetos, documentos, edificações, espaços destinados às 
manifestações artísticas e culturais, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A Constituição 
Brasileira garante a todos o direito de ter e preservar sua Cultura. Neste sentido, antes da 
execução das grandes obras de engenharia, são realizados estudos ambientais, onde se 
inclui o do patrimônio cultural. Portando, o estudo do patrimônio cultural objetiva identificar 
os bens existentes na região estudada e propor medidas de preservação, mitigação ou 
compensação dos impactos causados pela implantação de empreendimentos, de forma a 
evitar que os bens culturais sejam afetados. 

 
O estudo relativo ao patrimônio cultural das obras de duplicação e 

restauração da BR-423 foi realizado a partir de levantamentos secundários e primários 
acerca dos bens arqueológicos, paleontológicos, espeleológicos, paisagísticos, históricos e 
imateriais da área de abrangência do empreendimento. Para a execução da pesquisa 
foram utilizadas metodologias distintas de acordo com influência do empreendimento, onde 
foram consideradas as seguintes áreas:  

 

Área de Abrangência relativa ao Estudo do Patrimônio Cultural 

Área de Influência Indireta (AII) 
Municípios de São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Calçado, 

Jupi, Jucati, São João e Garanhuns. 

Área de Influência Direta (AID) Área de implantação do empreendimento e entorno próximo. 

Área de Diretamente Afetada (ADA) 
Áreas que sofrerão impactos diretos das obras, incluindo a 

faixa de domínio, que corresponde a uma área de 70 metros, 
contados a partir do eixo da rodovia. 

 
O levantamento da AII revelou aspectos do patrimônio cultural da região do 

Agreste Pernambucano de forma geral, identificando também aspectos particulares de 
cada município.  

 
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. Já no Agreste Meridional a 
cidade de Garanhuns desponta como um centro cultural e histórico de importância regional, 
sendo um importante eixo cultural aglutinador dos outros municípios próximos. Estes 
pontos administrados pela FUNDARPE - Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco possuem relevância regional e estadual e não serão afetados pelo 
empreendimento. Predominam na região as manifestações culturais relacionadas com a 
música, dança e artesanatos, com forte influência indígena.  
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Em se tratando do ponto de vista arqueológico, a região do agreste foi 
ocupada por populações pré-históricas onde as datações mais recuadas correspondem a 
uma ocupação a cerca de 11.000 anos atrás na região. Normalmente, as evidências que se 
tem resgatado destes grupos são peças líticas lascadas, cerâmicas, sepultamentos, e 
painéis rupestres, gravados ou pintados. Durante as atividades prospectivas na AII foram 
localizados 02 sítios arqueológicos pré-históricos com pinturas rupestres, nos municípios 
de São Caetano e Calçado, que se somaram aos outros 10 já identificados. Tais sítios 
receberam a identificação de PE0742 LA/UFPE e PE0743LA/UFPE, e foram enviados para 
o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (CNSA/IPHAN). 

 

 
Detalhe da parte do painel do PE0742 LA/UFPE, com 
pintura rupestre localizada na Serra do Zumba, em 
São Caetano-PE. Fonte: Acervo Arqueolog 
Pesquisas, 2013. 

 
Pintura rupestre registrada como PE0743 LA/UFPE, 
localizada em matacão granítico na Pedra dos 
Mocós em Calçado-PE. Fonte: Acervo Arqueolog 
Pesquisas, 2013. 

 
Sobre o potencial paleontológico da região, foi obtida informação verbal na AII 

acerca da presença de vestígios fósseis em uma área de assentamento, o que, todavia, 
não foi possível comprovar apesar dos contatos realizados no local. Contudo, os 
levantamentos secundários indicaram que a datação de grande parte destes fósseis 
localizados na região Agreste apresenta cronologia entre 50, 60 e 70 mil anos atrás e 
abrangem testemunhos de preguiças, lhamas, toxodontes, mastodontes e outros.  

 
Em relação ao patrimônio espeleológico, verificou-se que, na maior parte dos 

casos, estas áreas estão associados à arqueologia, a ocupações humanas pré-históricas.   
No município de São Caetano forma mencionadas as seguintes áreas com abrigo sob 
rocha: Pedra do Cachorro, Gruta do Morcego e a Serra do Zumba. Em Calçado, a Pedra 
dos Mocós, que corresponde a um matacão que permite abrigo e contém pinturas 
rupestres foi mencionado. O patrimônio paisagístico corresponde à paisagem valorizada, 
caracterizada como atrativo ambiental, onde o único local protegido corresponde a uma 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) estadual no município de São Caetano, 
denominada Pedra do Cachorro. 

 
O levantamento acerca do patrimônio imaterial dos municípios revelou que 

existem registros de bens de natureza imaterial na esfera federal, estadual ou municipal. 
Apesar da inexistência de registros oficiais, os aspectos relacionados ao patrimônio 
imaterial dos municípios da AII identificados em Inventários Estaduais (FUNDARPE; 
EMPETUR) e durante entrevistas realizadas nas prefeituras dos municípios envolvidos. 
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As manifestações imateriais correspondentes aos grupos de Bacamarteiros e 
Coco de Roda e ocorrem em mais de um município da AII, onde também se destacam as 
festas religiosas, as bandas de pífanos, o artesanato em couro, e fabricação e 
comercialização de laticínios. 

 

 
Bacamarteiro Neilson Barbosa, presidente do 
Batalhão 212 do município de Lajedo-PE. 

 
Comercialização de produtos em couro, na margem da 
BR-423, no município de Cachoeirinha-PE. 

 
 
No que diz respeito ao 

patrimônio histórico dos municípios da AII, 
consta como bens acautelados no âmbito 
Federal a Estação Ferroviária de 
Garanhuns, de São João e de São 
Caetano. Todas essas em processo de 
tombamento pela FUNDARPE. No âmbito 
estadual, além do patrimônio ferroviário, 
está em processo de tombamento o “Sítio 
Histórico e Igreja de Nossa Senhora de 
Nazaré do Timbó” em Garanhuns-PE. 

 
Antiga estação ferroviária do município de São João-
PE. Patrimônio ferroviário protegido no âmbito 
Federal. Fonte: Acervo Arqueolog Pesquisas, 2013. 
 

 
O levantamento da AID e ADA constituíram-se em levantamento de campo 

primário através da realização de prospecção visual de superfície e subsuperfície e 
entrevistas com a comunidade local. O levantamento em busca de vestígios arqueológicos 
e paleontológicos concentrou esforços no intuito de identificar a presença de alguns 
remanescentes a ser afetada pelo empreendimento. A área foi prospectada 
superficialmente e documentada em toda sua extensão e foram realizados 102 cortes-teste 
de no mínimo 1 x 1m. 
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Realização de prospecção de superfície na 
margem da Rodovia BR-423. 

 
Realização de corte-teste ao longo da faixa de 
domínio de Rodovia BR-423. 

 

Apesar dos esforços empreendidos, não foram localizados sítios 
arqueológicos, nem paleontológicos. Também não foi identificado patrimônio espeleológico, 
paisagístico ou histórico. Quanto ao patrimônio imaterial, apesar de não afetar nenhuma 
manifestação de forma ampla, foram identificados comércio de produtos em couro, 
laticínios e carne-de-sol nas margens da rodovia, no município de Cachoeirinha. Existe 
ainda um Parque de Vaquejada (denominado Aveloz), localizado no limite da nova faixa de 
domínio da rodovia, próximo à área urbana do mesmo município. Durante as entrevistas 
em busca de identificar bens imateriais na AID e ADA, destacando-se a preocupação da 
comunidade da Vila Neves, situada na margem da BR-423 em Jucati-PE, com a 
preservação da Capela Nossa Senhora das Neves, datada de 1981. Contudo, o traçado da 
rodovia não afetará o referido local. 

 

 
Comercialização de carnes e queijos em Cachoeirinha-PE. 

 
Capela de Nossa Senhora das Neves em Jucati-PE. 

 

O levantamento do patrimônio 
cultural contemplou, ainda, o início de ações 
voltadas à Educação Patrimonial da 
comunidade, onde, através de contato direto e 
informal, foram repassadas noções de 
Patrimônio Cultural, através de folheto 
explicativo ilustrado e de catálogo de peças 
arqueológicas impresso. Durante as atividades 
de campo buscou-se esclarecer a comunidade 
sobre a presença dos pesquisadores e os 
estudos de impacto ambiental.  

Contato com a população local durante as 
prospecções arqueológicas. 
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A avaliação dos impactos a serem causados pelo empreendimento sobre o 
Patrimônio Cultural resultou na proposição de dois programas ambientais, um voltado para 
o patrimônio arqueológico, especificamente, onde foi proposto um Programa de 
Acompanhamento e Salvaguarda Arqueológica e outro voltado para o patrimônio cultural 
de forma geral, através do Programa de Educação Patrimonial. 

 
 Terras Indígenas 

 
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. 
 

 Quilombolas 
 

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 em fase de elaboração. A Comunidade de Tigre 
também em Garanhuns possuía a Certidão da Fundação Palmares. 
 

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.  

 
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. 
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8. Impactos Ambientais 
 

Os levantamentos de campo realizados na Área de Influência Direta (AID) e 
Área Diretamente Afetada (ADA) contribuíram para a avaliação dos impactos ambientais 
proveniente das obras de duplicação e restauração da rodovia BR-423. As avaliações de 
impacto ambiental são estudos realizados para identificar, predizer e interpretar, assim 
como para prevenir as consequências ou efeitos ambientais que determinadas ações, 
planos, programas ou projetos possam causar no entorno de um empreendimento. 

 

8.1 Metodologia  
 

A identificação dos impactos ambientais requer conhecimento sobre o projeto 
e sobre os sistemas ambientais que o projeto possa afetar. Para valoração dos impactos 
ambientais utilizou-se o sistema de Matrizes Modificadas de SINGER (1985) que também 
foi aplicado para a avaliação das medidas mitigadoras através de escalas arbitrárias. 
Dessa forma adotou-se a classificação descrita na tabela a seguir, que apresenta a 
caracterização dos impactos ambientais quanto aos parâmetros avaliados. 

 
Caracterização Definições Qualificação 

Efeito 
Caracteriza o impacto como benéfico ou 
adverso em relação aos fatores ambientais. 

- Positivo 
- Negativo 

Direcionalidade 
Refere-se ao componente ambiental que 
recebe o efeito do impacto. 

- Meio físico 
- Meio biológico 
- Meio socioeconômico 

Natureza 
Distinção entre o impacto resultante da ação 
do empreendimento ou secundariamente a 
este. 

- Direto 
- Indireto 

Periodicidade 
Determina a duração ou frequência do 
impacto durante as fases em estudo 
(planejamento, instalação e operação). 

- Temporário 
- Cíclico 
- Permanente 

Temporalidade 
Reflete a duração do efeito do impacto no 
ambiente de acordo com a Resolução 
CONSEMA/PE nº 04/2010. 

- Imediato (0 a 5 anos) 
- Curto Prazo (5 a 10 anos) 
- Médio Prazo (10 a 20 anos) 
- Longo Prazo (acima de 20 anos) 

Abrangência 
Dimensão geográfica do efeito do impacto 
no ambiente, considerando as áreas de 
influência. 

- Local (efeito apenas na ADA) 
- Restrito (efeito apenas na AID) 
- Regional (efeito na AII) 
- Global (efeito além da AII) 

Reversibilidade 

Capacidade do meio ambiente de retornar 
ou não à sua condição original após cessar 
ação impactante. Os impactos negativos 
reversíveis poderão ser evitados ou 
mitigados, os impactos negativos 
irreversíveis deverão ser compensados. 

- Reversível 
- Irreversível 

Probabilidade 
Avalia a probabilidade de ocorrência de um 
impacto. 

- Certo 
- Provável 
- Remoto 

Magnitude 

Identifica a intensidade do efeito do impacto 
no meio ambiente, considerando a 
expressividade do efeito, as medidas 
necessárias para seu controle, a 
necessidade de compensação ambiental, 
entre outros fatores. 

- Baixa 
- Média 
- Alta 

Importância 
Traduz a importância do impacto em função 
de outros critérios avaliados. 

- Baixa 
- Moderada 
- Alta 
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8.2  Identificação dos Prováveis Impactos Ambientais 
 

Para melhor compreensão, os impactos serão apresentados em matrizes 
utilizadas para sua identificação e classificação para os meios físico, biológico e 
socioeconômico nas fases de implantação e operação do projeto.  

 
 Meio Físico 

 
BR 423/PE - IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO FÍSICO 
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Água 
Impactos sobre lençol 

freático 

I N 
MF 

I T CP L R R B B Mx 

O N I T CP L R R B B Mx 

Solos 
Água 

Ar 

Implantação do canteiro de 
obras e acampamentos 

I N 
MF 

D T CP L R R B B Mt 

- - - - - - - - - - - 

Solo 
Água 

Exploração de jazidas, 
pedreiras e empréstimos 

I N 
MF 

D T MP L R C A A Mt 

- - - - - - - - - - - 

Solo 
Água 

Terraplenagem, alterações 
topográficas e de solos 

I N 
MF 

D T LP L R C M M Mt 

- - - - - - - - - - - 

Água 
Impactos sobre corpos de 
água e recursos hídricos 

I N 
MF 

D T CP L R P M M Mt 

O - - - CP - - - - - - 

Água 
Solo 

Depósitos de combustíveis 
e usinas de asfalto 

I N 
MF 

D T CP L R P M M Mt 

- - - - - - - - - - - 

Água 
Solo 

Serviços de drenagem 
superficial 

I P 
MF 

D T LP L R P A A Mt 

- - - - - - - - - - - 

Ar 
Incremento de níveis de 

ruído 

I N 
MF 

D T LP L R C M M Mt 

O N D T LP L R C M M Mt 

Ar 

Impactos sobre qualidade 
do ar 

I N 
MF 

D T LP L R C M M Mt 

Incremento poeira O N D T LP L R C M M Mt 

Solo 
Desgaste das vias de 

acesso urbano 

- - 
MF 

- - - - - - - - - 

O N D T LP L R P B B Mt 

 
LEGENDA DA TABELA  

Fase I - Instalação O - Operação 

Efeito P - Positivo  N - Negativo 

Direcionalidade MF - Meio físico MB - Meio biótico  MS - Meio socioeconômico 

Natureza D - Direta I - Indireta 

Periodicidade T - Temporário  C - Cíclico P - Permanente 

Temporalidade I - Imediato  CP - Curto Prazo MP - Médio Prazo  LP - Longo Prazo 

Abrangência L - Local  Rt - Restrito  Rg - Regional  G - Global 

Reversibilidade R - Reversível I - Irreversível 

Probabilidade de Ocorrência C - Certa  P - Provável  R - Remota 

Magnitude B - Baixa  M - Média  A - Alta 

Importância B - Baixa  M - Média  A - Alta 

Mediada de Controle MX - Maximizadora  MT - Mitigadora 
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O gráfico a seguir ilustra os impactos positivos e negativos referentes ao meio 
físico. 
 

 
 
Para a duplicação e restauração da rodovia BR-423 no trecho São 

Caetano/Garanhuns será necessária à exploração de áreas de jazidas, areais, pedreiras e 
empréstimos laterais para assim poder executar as obras do novo traçado. A exploração das 
jazidas e empréstimos pode comprometer a topografia do solo quando não executado de 
forma sustentável com as normas técnicas já existentes no DER/PE e as empresas 
construtoras. Outras atividades do empreendimento que podem comprometer o meio físico 
são as obras de terraplanagem e a implantação de canteiros de obras e acampamentos. Por 
tais motivos foram identificados 12 impactos negativos com uma periocidade temporária e 
acontecendo na área de influência direta, com uma magnitude média. No entanto, salienta-
se que um bom programa de mitigação ambiental de planos a ser executados contribuirá 
para a diminuição destes impactos na fase de implantação e operação da rodovia.  

 
 Meio Biológico 
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Flora 
Incremento de poeira - 

impactos na fauna e flora 

I N 
MB 

D T CP L R P M M Mt 

- - - - - - - - - - - 

Flora 
Fauna 

Serviços de terraplenagem 
I N 

MB 
D T MP L I C M M Mt 

- - - - - - - - - - - 

Fauna 
Rodovia como barreira 

ecológica 

I N 
MB 

D P CP Rt R P B B Mt 

O N D P LP Rt R P B B Mt 
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BR 423/PE - IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO BIOLÓGICO 
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Fauna 
Incremento do trânsito na 

rodovia BR-423 

I N 
MB 

D T CP Rt R C M M Mt 

O N D T LP Rt R C M M Mt 

Flora 
Fauna 

Recuperação das áreas 
degradadas e 

enriquecimento florístico - 
faixa domínio 

- - 

MB 

- - - - - - - - - 

O P D T MP Rt R C A A C 

 
LEGENDA DA TABELA  

Fase I - Instalação O - Operação 

Efeito P - Positivo  N - Negativo 

Direcionalidade MF - Meio físico MB - Meio biótico  MS - Meio socioeconômico 

Natureza D - Direta I - Indireta 

Periodicidade T - Temporário  C - Cíclico P - Permanente 

Temporalidade I - Imediato  CP - Curto Prazo MP - Médio Prazo  LP - Longo Prazo 

Abrangência L - Local  Rt - Restrito  Rg - Regional  G - Global 

Reversibilidade R - Reversível I - Irreversível 

Probabilidade de Ocorrência C - Certa  P - Provável  R - Remota 

Magnitude B - Baixa  M - Média  A - Alta 

Importância B - Baixa  M - Média  A - Alta 

Mediada de Controle MX - Maximizadora  MT - Mitigadora 

 
O gráfico a seguir ilustra os impactos positivos e negativos referentes ao meio 

biológico. 
 

 

IMPACTOS NO MEIO BIOLÓGICO 
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Neste Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) está documentada a situação 
da flora e fauna da área de influência direta (AID) e área diretamente afetada (ADA) em 
todo o traçado da BR-423 no trecho São Caetano/Garanhuns. Foi demonstrado no 
diagnóstico ambiental que a área de estudo encontra-se antropizada pelo modelo de uso e 
ocupação de solo existente. Entretanto, o fato do local já estar degradado, não é 
justificativa para haver impactos na flora e fauna nativa, devendo a obra atender aos 
critérios de sustentabilidade ambiental. 

 

 Meio Socioeconômico  
 

BR-423/PE - IMPACTOS AMBIENTAIS - MEIO SOCIOECONÔMICO 
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Economia 
Geração de emprego e 

renda 

I P 
MS 

D T I Rg R C A A - 

O P D T I Rg R C A A - 

Economia Aumento da arrecadação 
I P 

MS 
I P I Rg R C A A - 

O P D P I Rg R C A A - 

População 
Desapropriações 

residenciais e relocação 
da infraestrutura 

I N 
MS 

D T I Rt I C A M C 

- - - - - - - - - - - 

População 
Economia 

Impactos no tráfego e na 
segurança viária 

I P 
MS 

D P LP Rt R C A A Mt 

O P D P LP Rt R C A A Mt 

População 
Economia 

Modificação no uso do 
solo. Intrusão visual 

I N 
MS 

D T I L R C M M C 

O N D T I L R C M M C 

População 
Impactos 

socioeconômicos e 
culturais 

- - 
MS 

- - - - - - - - - 

O P I P LP Rg R P M M - 

População 
Melhoria condições 

trânsito 

- - 
MS 

- - - - - - - - - 

O P D T LP Rt R C M A - 

População Valorização 
imobiliária 

- - 
MS 

- -  - - - - -  

Economia O P I T CP L R P M M - 

População 
Integração regional 

- - 
MS 

- - - - - - - - - 

Economia O P D P LP Rg R C A A - 

 
LEGENDA DA TABELA  

Fase I - Instalação O - Operação 

Efeito P - Positivo  N - Negativo 

Direcionalidade MF - Meio físico MB - Meio biótico  MS - Meio socioeconômico 

Natureza D - Direta I - Indireta 

Periodicidade T - Temporário  C - Cíclico P - Permanente 

Temporalidade I - Imediato  CP - Curto Prazo MP - Médio Prazo  LP - Longo Prazo 

Abrangência L - Local  Rt - Restrito  Rg - Regional  G - Global 

Reversibilidade R - Reversível I - Irreversível 

Probabilidade de Ocorrência C - Certa  P - Provável  R - Remota 

Magnitude B - Baixa  M - Média  A - Alta 

Importância B - Baixa  M - Média  A - Alta 

Mediada de Controle MX - Maximizadora  MT - Mitigadora 
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O gráfico a seguir ilustra os impactos positivos e negativos referentes ao meio 
socioeconômico. 
 

 
 
A partir do momento que a BR-423 seja duplicada, haverá melhoria nas 

condições de trânsito, integração regional, aumentará a valorização das propriedades 
lindeiras, motivando assim o aquecimento de atividades imobiliárias que já acontecem na 
área de influência direta. O aumento da arrecadação também beneficiará algumas 
prefeituras tanto na fase de implantação como de operação da rodovia. Na fase de 
implantação isso ocorrerá graças ao aumento de compras de materiais de construção civil, 
o que gerará o pagamento de impostos. 

 
Os impactos negativos estão restritos principalmente a desapropriação e 

indenização de residências as quais geram um desconforto temporário às famílias que 
devem ser relocadas para outros locais, e muitas vezes interferindo na relação familiar 
através de uma fragmentação deste elo. 

 
8.3  Avaliação dos Impactos do Empreendimento Rodoviário 

 
É importante registrar que este empreendimento será implantado em uma 

área já antropizada há muitos anos tanto pelo modelo de uso e ocupação do solo como o 
próprio traçado já existente da BR-423, trecho: São Caetano/Garanhuns, conforme 
documentado neste Relatório de Impacto Ambiental.  

 
Com relação às alterações na dinâmica superficial do relevo, de um modo 

geral, não haverá grandes mudanças que possam vir a afetar de maneira negativa o local 
do traçado da via a duplicar. As escavações de materiais minerais de primeira, segunda e 
terceira categoria estão restritas aos locais documentados no EIA, os quais também já 
apresentam um histórico de uso antrópico. As obras de terraplenagem, drenagem 
superficial, obras de arte comuns e obras de arte especiais não impactarão o relevo local e 
regional de forma que comprometa a geomorfologia na área de influência direta e a área 
diretamente afetada a longo prazo. Cabe mencionar que os impactos previstos são 
mitigáveis e em sua maioria reversíveis, desde que sejam utilizadas as medidas 
mitigadoras e os programas de monitoramento propostos.  
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9. Medidas Mitigadoras e Compensatórias Recomendadas 

 
A seguir estão listados os principais impactos ambientais apresentados neste 

RIMA, juntamente com as medidas mitigadoras e de compensação recomendadas. 

 
9.1  Medidas Mitigadoras 

 

 Emissão de material particulado, ruídos e gases 
 

Medidas Recomendadas: 
 

1. Emprego de barreiras redutoras de ruídos e da livre circulação dos gases; 
2. Planejamento para o transporte de materiais e equipamentos, evitando-se 

os horários de pico e o período noturno na rodovia; 
3. Controle do teor de umidade do solo, a partir de aspersões periódicas, 

inclusive nos acessos às obras. 
 

 Sistema natural de drenagem de águas 
 

Medidas Recomendadas: 
  

1. Controle na execução das obras de drenagem, demolição e limpeza das 
obras provisórias, evitando a formação de caminhos preferenciais para a 
água, recuperação da vegetação nas áreas desmatadas e limpas; 

2. Especificar cronogramas entre equipes ou atividades, projeto de 
estruturas dissipadoras de energia em saídas de bueiros, criação de 
drenagens provisórias redirecionando fluxos quando da construção de 
estruturas ou obras especiais; 

3. Associadas às estruturas de drenagem provisórias é aconselhável a 
construção de bacias de sedimentação ou caixa de siltagem. 

 

 Alteração na paisagem local 
 

Medidas Recomendadas: 
 

1. Implantação de cortina vegetal em locais com estruturas que 
permanecerão ativas durante a operação; recuperação das áreas utilizadas 
com o enriquecimento da cobertura vegetal nativa; realização da 
recomposição vegetal junto às travessias de recursos hídricos - mata ciliar. 

 

 Indução a processos erosivos 
 

Medidas Recomendadas: 
 

1. Projeto apresentando orientação e procedimentos para movimentação do 
solo, limitando o desmatamento necessário às operações de construção e 
à proteção do tráfego, e contemplando medidas e técnicas de 
estabilização das áreas de solo exposto; 

2. Acompanhamento contínuo com fiscalização rigorosa da implantação dos 
cortes e aterros e introdução de adequações do projeto em função de 
variáveis encontradas na execução das obras, respeitando as 
características geotécnicas dos solos e rochas. 
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 Interferência em áreas com autorização e concessão minerária 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Com o objetivo de mitigar os conflitos minerários que possam surgir em 
função da necessidade de exploração de material mineral para a 
pavimentação, recomenda-se cadastrar as explorações ocorrentes 
licenciadas e as áreas requeridas, realizar o inventário da situação legal 
das atividades de mineração e direcionar a utilização de material 
proveniente de áreas já licenciadas; 

2. No caso de ser necessária a utilização de novas áreas, a regularização das 
atividades extrativas deve ser efetuada em duas instâncias: a mineração 
propriamente dita, realizada junto ao DNPM e a referente ao licenciamento 
ambiental, junto ao órgão ambiental licenciador competente. 

 

 Carreamento de sólidos e assoreamento da rede de drenagem 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Instalação do Programa de Prevenção e Controle dos Processos Erosivos 
e do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD para o controle 
de reabilitação das áreas degradadas; 

2. Instalação do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, 
visando à proteção de nascentes e cursos d’água. 

 

 Interferências na qualidade das águas superficiais e subterrâneas 
 

Medidas Recomendadas: 
 

1. Na fase de instalação, os canteiros deverão ser instalados a distâncias 
seguras dos cursos de drenagem e próximos às estruturas urbanas de 
coleta e tratamento de efluentes, facilitando a solução desta possível 
manifestação do impacto; 

2. Durante a operação, deverão ser adotadas as medidas de sinalização e 
prevenção considerando a possibilidade de acidentes com vazamento de 
cargas, nas proximidades dos cursos de drenagem atravessados, 
agravando-se quando do envolvimento de cargas perigosas, que podem 
provocar a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

 

 Interferências nos mananciais hídricos 
 
Medidas Recomendadas 

 
1. Este impacto está relacionado com as interferências em mananciais de 

captação e abastecimento hídrico das populações residentes ao longo da 
rodovia. É necessário o estabelecimento do Programa de Monitoramento da 
Qualidade da Água, no sentido de acompanhar as nascentes e cursos d’água. 
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 Geração de resíduos sólidos 
 

Medidas Recomendadas 
  

1. A maior parte dos resíduos gerados deve ser reciclada. Aqueles não 
reutilizados deverão ser armazenados temporariamente, até sua destinação 
final em consonância com as orientações/exigências do órgão licenciador. 

 

 Deposição de materiais de descarte 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Para esses materiais há necessidade de prever usos ou locais adequados 
para disposição. Estarão integrados a este impacto o Plano Ambiental 
para Construção (PAC), o Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos e Efluentes Líquidos e o Programa de Supressão de Vegetação. 

 

 Alterações na vegetação 
 

Medidas Recomendadas 
 
1. Restrição da supressão vegetal a áreas estritamente necessárias; 
2. Avaliação da possibilidade e acompanhamento dos processos de 

deslocamento natural de fauna ou relocação a partir de ambientes 
atualmente estabilizados e colonizados; 

3. Revegetação visando recuperação de áreas adjacentes à rodovia, 
principalmente em locais suscetíveis a processos erosivos. 

 

 Aumento da pressão antrópica sobre os recursos da flora e da fauna 
 

Medidas Recomendadas 
 
1. Implementar e manter corredores de passagem de fauna, através da 

manutenção de zonas florestadas junto à rodovia. Os fragmentos de 
floresta contíguos ao leito devem ser mantidos, com a diminuição da faixa 
de domínio nesses pontos de modo a diminuir a distância entre eles; 

2. Nos pontos de contato da rodovia com os cursos d’água deve ser feita a 
manutenção das faixas de vegetação ciliar, inclusive com adequação das 
estruturas das pontes, de modo a garantir o fluxo de animais terrestres, 
principalmente porque os deslocamentos de fauna ocorrem com maior 
intensidade nos pontos de contato da rodovia com as drenagens naturais; 

 

 Risco de incêndios 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Orientação e sinalização da rodovia, indicando risco de incêndio. Apelo de 
colaboração aos usuários; 

2. As atividades serão monitoradas pelo Plano de Ação de Emergência e 
pelo Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais. 
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 Conflitos socioambientais 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Criação de canais de comunicação entre o empreendedor e sociedade 
local, de modo que todas as ações previstas nas diferentes etapas do 
empreendimento sejam transparentes e de conhecimento da população. 

 

 Alteração na dinâmica da população 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Planejamento das ações e mobilização de equipamentos e mão de obra, 
de forma a minimizar as perturbações na vida da população que esteja 
próxima às áreas de obras e dos trabalhadores, estabelecendo normas 
rígidas de tráfego nas vias de acesso; 

2. Sinalização adequada nas vias de circulação, tanto de equipamentos 
quanto de mão-de-obra empregada, principalmente nas áreas próximas a 
agrupamentos populacionais; 

 

 Alteração no nível atual e na tendência de evolução da taxa de 
acidentes 

 

Medidas Recomendadas 
 

1. Repasse de informações de forma mais geral para a população da Área de 
Influência Indireta e de forma mais detalhada e sistemática para a parcela 
de população residente na Área de Influência Direta. Atenção especial 
deve ser dada a escolas e outros locais de concentração de população; 

2. Reforço na sinalização de segurança nas proximidades de áreas urbanas 
e aglomerados rurais; 

 

 Aumento da renda local e das arrecadações públicas 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Priorização da contratação de mão-de-obra local. 
 

 Expectativa de desenvolvimento regional 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Planejamento das obras segundo as normas vigentes e em comum 
acordo com os concessionários; 

2. Priorização da contratação de mão-de-obra local. 
 

 Possibilidade de acidentes com cargas perigosas 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Aplicação dos programas de Gerenciamento de Riscos Ambientais, 
Segurança e de Ação de Emergência. 
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 Aumento da demanda por bens e serviços 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Priorização da contratação e uso dos serviços, comércio e insumos locais, 
assim como da mão-de-obra; 

2. Instalação de canteiros de obras próximo a locais que já disponham da 
infraestrutura necessária. 

 

 Alteração no quadro de saúde pública 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Realização de exames médicos admissionais, bem como periódicos 
durante o tempo de duração das obras, de modo a monitorar qualquer 
alteração no quadro de saúde da mão-de-obra; 

2. Desenvolvimento de campanhas e atividades de educação em saúde, que 
deverão abranger toda a mão-de-obra contratada; 

 

 Melhoria da acessibilidade local 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Planejamento das intervenções nas estradas em conjunto com os órgãos 
competentes. 

2. Sinalização adequada e informações à comunidade sobre as alterações 
nas condições de tráfego nos acessos e, principalmente, noções 
educativas sobre o fluxo de pedestres nos locais onde ele for mais intenso. 

 

 Aumento do tráfego de veículos e máquinas 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Cuidados para evitar que o tráfego proveniente das obras interfira nas áreas 
urbanas e nos aglomerados rurais. Caso isso ocorra, deverão ser 
providenciados redutores de velocidades e sinalização adequada, de acordo 
com o Código Brasileiro de Trânsito, de forma a manter a segurança para os 
pedestres e motoristas, principalmente nas proximidades de locais mais 
sensíveis, como escolas, hospitais e postos de saúde; 

2. Planejamento do horário de transporte de pessoal, materiais e 
equipamentos, evitando-se os horários de pico e noturnos, de forma a não 
perturbar o sossego das comunidades próximas; 

 

 Interferências na área de produção agropecuária 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Negociação com os proprietários para liberação da faixa de servidão; 
2. Indenizações, com critérios justos e transparentes e que contemple as 

especificidades das propriedades atingidas, de modo a garantir sua 
viabilidade econômica, sempre que possível. 
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 Interferências com o patrimônio histórico, cultural e arqueológico 
 

Medidas Recomendadas 
 

1. Programa de Prospecção Arqueológica Intensiva na ADA; 
2. Programa de Prospecção, Registro e Manejo Arqueológico das Estruturas 

de Terra Diagnosticadas na AID. 
 
9.2   Compensação Ambiental 
 

Em atendimento à Legislação Ambiental em vigor, a compensação Ambiental 
no Projeto de Restauração e Duplicação da BR-423 terá duas componentes: 

 

 Compensação Ambiental por desapropriação; 
 

 Compensação Ambiental por supressão de vegetação nativa; 
 
Para implantação da nova faixa da BR-423 trecho São Caetano/Garanhuns 

será necessário a desapropriação de algumas propriedades as quais já foram 
documentadas nesse RIMA. Dessa forma, a compensação ambiental seguirá os 
parâmetros para realização de indenizações que já são amplamente utilizados pelo DER.  

 
Serão suprimidas algumas espécies nativas do bioma Caatinga as quais 

estão distribuídas de forma isoladas na Área Diretamente Afetada (ADA), tal como 
documentado detalhadamente no Estudo de Impacto Ambiental. Para isso, a equipe 
multidisciplinar deste RIMA selecionou uma área localizada no Sítio Serrotes no município 
de Lajedo, na qual a prefeitura já dispõe de um local de conservação ambiental, e se 
propôs a aumentar essa área com 06 hectares a reflorestar com espécies nativas do bioma 
Caatinga. Esta área também se justifica porque no futuro poderá funcionar o primeiro 
Jardim Botânico do Bioma Caatinga do Agreste Meridional. Nesse local, atualmente 
funciona o primeiro centro de educação ambiental tanto do Agreste Meridional como do 
Agreste Central, os quais totalizam 52 municípios, tornando-se assim, um centro de 
referência em Educação Ambiental. 

 
Nas figuras a seguir, ilustrações da área a ser compensada. 
 

   
Ilustração da área onde ocorrerá a compensação ambiental - Sítio Serrotes, Lajedo/PE. 

 

Fevereiro/2013. Fevereiro/2013. 
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Ilustração da área onde ocorrerá a compensação ambiental - Sítio Serrotes, Lajedo/PE. 

 
Próximo ao Sítio Serrotes está situada a Reserva Legal do Aterro Sanitário do 

município de Lajedo, possuindo um fragmento preservado do Bioma Caatinga. Com a 
compensação, haverá mais qualidade ambiental para a Escola de Educação Ambiental e 
para o aterro sanitário ao longo prazo. Nas figuras a seguir, ilustrações dessa área. 

 

   
Reserva legal do Aterro Sanitário do município de Lajedo-PE. 

 
A compensação será realizada através de um pagamento em dinheiro para 

ser aplicado no projeto de Compensação Ambiental. O montante a ser pago é definido 
através da determinação de um percentual do custo da implantação do empreendimento 
(Valor Referencial). Este percentual (que durante muito tempo foi de 0,5% do valor do 
empreendimento) e que se denomina Grau de Impacto, é determinado em Pernambuco 
através da metodologia constante na Resolução do CONSEMA 04 de 2010, que por sua 
vez deve ser aplicada em função dos resultados da análise de impacto. 

 
O Grau de Impacto obtido para o presente empreendimento e detalhado no 

EIA foi de 0,7082%, o qual aplicado ao Valor Referencial (R$500.000.000,00 - quinhentos 
milhões de reais), fornece o montante de R$ 3.541.000,00 (três milhões, quinhentos e 
quarenta e um mil reais) que deverão ser investidos na compensação ambiental. Salienta-
se que o mesmo ainda deverá ser aprovado pela CPRH, a quem compete à definição em 
última instância deste valor. 

 
 
 

Fevereiro/2013. Fevereiro/2013. 

Fevereiro/2013. Fevereiro/2013. 
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10.  Programas de Acompanhamento e Monitoramento Previstos 
 

A proposição de programas ambientais no EIA/RIMA do Projeto de 
Restauração e Duplicação da BR-423, incluiu os Programas exigidos pela CPRH no Termo 
de Referência, e os programas propostos pela equipe técnica baseados nos resultados da 
análise.  

A listagem destes programas é apresentada nos quadros a seguir: 
 

Relação de Programas Ambientais Propostos 
 

Programa Objetivo Inter-relações com outros programas 

Gestão Ambiental 

Certificar que as medidas protetoras 
ambientais e sociais sejam implementadas 
durante a construção, inclusive no que se 
referem aos diversos programas 
compensatórios. 

- 

Educação 
Ambiental 

Desenvolver de ações educativas, a serem 
formuladas através de um processo 
participativo, visando capacitar/habilitar 
setores sociais, com ênfase nos afetados 
diretamente pelo empreendimento, para uma 
atuação efetiva na melhoria da qualidade 
ambiental e de vida na região. 

 Comunicação Social; 

 Recuperação de áreas degradadas e 
controle da poluição e da degradação 
ambiental na construção; 

 Controle de Processos Erosivos; 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Comunicação 
Social 

Informar as comunidades envolvidas sobre o 
empreendimento de duplicação e restauração 
da rodovia BR-423, permitindo a participação 
e a agregação de comentários e sugestões. 

 Indenização, reassentamento ou 
desapropriação; 

 Controle de Processos Erosivos; 

 Plantio Compensatório; 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Educação Ambiental. 

Levantamento e 
Recuperação de 

Passivos 
Ambientais 

Identificar, analisar e propor soluções que 
erradiquem/minimizem as degradações 
detectadas e suas consequências. 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Comunicação Social; 

 Monitoramento de Efluentes 
Líquidos; 

 Educação Ambiental. 

Controle Ambiental 
da Obra 

Apresentar a proposta de duplicação, assim 
como, às medidas de mitigação, controle e 
compensação ambiental dos impactos 
ambientais negativos decorrentes da 
instalação do empreendimento. 

 Comunicação Social; 

 Recuperação de áreas degradadas e 
controle da poluição e da degradação 
ambiental na construção; 

 Controle de Processos Erosivos; 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Educação Ambiental. 

Recuperação de 
Áreas Degradadas 

Estabelecer procedimentos e medidas de 
controle e recuperação das intervenções de 
engenharia a serem implementadas na Área 
Diretamente Afetada (ADA) pelo 
empreendimento, sendo estas medidas 
destinadas à estabilização e recomposição do 
aspecto cênico das áreas objeto das 
intervenções. 

 Gestão Ambiental; 

 Comunicação Social; 

 Controle de Processos Erosivos; 

 Plantio Compensatório; 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Educação Ambiental. 

Gerenciamento de 
Riscos e de Ação 

de Emergência 

Apontar diretrizes para o desenvolvimento de 
um processo para identificar, analisar e 
mitigar continuamente os riscos durante a 
fase de construção e operação do 
empreendimento, buscando a menor 
incidência possível de situações de 
emergência. 

 Comunicação Social; 

 Educação Ambiental. 
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Programa Objetivo Inter-relações com outros programas 

Proteção à Flora 

Planejar, acompanhar, monitorar e avaliar de 
forma permanente na área de compensação 
ambiental no Sítio Serrote no município de 
Lajedo, todas as espécies nativas a ser 
compensadas em atendimento à legislação 
ambiental. 

 Gestão Ambiental; 

 Comunicação Social; 

 Educação Ambiental. 

 Recuperação de áreas degradadas e 
controle da poluição e da degradação 
ambiental na construção; 

 Controle Ambiental; 

 Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Indenização, 
Reassentamento 

ou Desapropriação 

Reduzir os conflitos e insatisfação gerados 
aos moradores ou negociantes que serão 
afetados com a duplicação e restauração da 
rodovia BR-423 com necessidade de 
desapropriação de seus imóveis. 

 Comunicação Social; 

 Educação Ambiental; 

 Emissões atmosféricas e ruídos e 
vibrações. 

 
Relação de Subprogramas Ambientais Propostos 

 
  

SUBPROGRAMA OBJETIVO 

Prevenção, Controle e 
Monitoramento de 

Processos Erosivos 

Fundamentar o planejamento e ações adequadas para prevenir, controlar e 
conter a formação dos processos erosivos e identificar a ocorrência atual de 
processos erosivos e do assoreamento das drenagens e cursos d’água 
existentes ao longo da obra. 

Gerenciamento Integrado 
de Resíduos Sólidos 

Evitar ou minimizar que o meio ambiente seja agredido pelos resíduos 
sólidos de classe II nas fazes de geração, acondicionamento, manuseio, 
transporte e destinação, implantando procedimentos ambientais que atue 
em todas essas etapas. 

Controle e 
Monitoramento dos 
Efluentes Líquidos 

Manter através dos programas de acompanhamento e monitoramento dos 
impactos, todos os efluentes líquidos gerados nos canteiros e frentes de 
obras da duplicação e restauração da rodovia BR-423, assim como 
preservar boas condições de uso para seus colaboradores. 

Controle e 
Monitoramento de 

Emissões Atmosféricas 
Controle e 

Monitoramento de 
Emissões Atmosféricas 

Monitorar a qualidade do ar na área de influência direta da obra de 
duplicação e restauração da BR-423, avaliando-se o nível qualitativo do 
mesmo em relação aos limites máximos estabelecidos. 
Acompanhar as tendências e mudanças dos parâmetros atmosféricos em 
decorrência da obra e apresentar um Programa emergencial principalmente 
quando o nível da qualidade atmosférica for prejudicial à saúde. 

Controle e 
Monitoramento de Ruídos 

e Vibrações 

Fornecer dados que permitam ações de garantia de níveis sonoros que não 
comprometam a saúde física e psicológica da população residente ou 
usuária do entorno nas fases de construção e operação, bem como dos 
trabalhadores do empreendimento. 

Capacitação da Mão de 
Obra. 

Propiciar aos trabalhadores de todos os níveis ligados às obras de 
duplicação e restauração da rodovia BR-423 e às populações dos bairros, 
das pequenas cidades e de aglomerados rurais que estejam nas 
proximidades das obras, afetados diretamente ou não por tais obras, ou por 
instalações de apoio pertencentes aos empreiteiros, o conhecimento 
adequado sobre a possibilidade de ocorrência de acidentes envolvendo o 
meio ambiente e sua própria segurança. 

Segurança e Sinalização 

Assegurar que as eventuais interferências de infraestrutura e de operação 
do sistema viário decorrentes do empreendimento de duplicação e 
restauração da BR-423 não causem danos às vias existentes, redução de 
segurança do tráfego, das atividades exercidas junto às vias e redução 
brusca da fluidez do trânsito, mas que esteja expressamente bem sinalizada 
e em condições trafegáveis enfraquecendo o risco de acidentes. 

Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde do 

Trabalhador. 

Promover a implantação da obra dentro de um padrão para que ocorra o 
mínimo de riscos à saúde e com segurança à população e aos operários 
contratados, tanto no canteiro de obras quanto nas frentes de serviços da 
manutenção e restauração da BR-423. 
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11.  Prognóstico Ambiental 
 
 

Foram analisados dois cenários. O primeiro, sem a implantação da nova via e 
o segundo, com a via duplicada. 

 
11.1  Cenário sem o Empreendimento (Tendencial) 

 
A não execução deste empreendimento representa um atraso na economia e 

na melhoria da qualidade de vida dos municípios do agreste, principalmente os que estão 
na área de influência direta (AID) do traçado. As rodovias são infraestruturas públicas que 
caminham junto com o crescimento local, regional e nacional.  Os impactos econômicos 
originados pela não implantação deste empreendimento podem ser de ordem negativa e de 
intensidade elevada, todavia que a demanda regional por melhoria das condições de 
infraestrutura é forte à medida que o polo industrial do agreste central cresce e se 
consolida como um fator de desenvolvimento regional e para todo o estado de 
Pernambuco. O fluxo de pessoas e mercadorias originadas por este crescimento tem uma 
tendência exponencial e deverá ficar mais acentuado nas décadas seguintes. 

 

Sem a implantação do empreendimento ainda é possível prever: 
 
 Aumento do número de acidentes; 
 Aumento da pressão antrópica de várias formas na atual faixa de domínio; 
 Impactos ambientais sobre a bacia hidrográfica do rio Una; 
 Impactos na fauna, flora e nas comunidades urbanas e rurais; 
 Falta de oportunidade de empregos e desenvolvimento regional. 
 

11.2  Cenário com o Empreendimento (Sucessão) 
 

As obras de Adequação e Duplicação da Rodovia BR-423, no trecho São 
Caetano/Garanhuns no agreste meridional, deverão contribuir diretamente para melhoria 
da segurança rodoviária de todos os seus usuários. 

 
A execução de tal obra ainda trará benefícios como: 

 

 Mitigar os passivos atualmente presentes no corpo da rodovia; 
 Os acessos irregulares, a partir da rodovia deverão passar por um 

processo de adequação em atendimento as normas legais da engenharia 
rodoviária; 

 Gerar benefícios socioeconômicos importantes; 
 Contribuir para melhoria da fiscalização ambiental; 
 Quantificação de demandas de infraestrutura física e social (projeção de 

consumo de água, esgotos sanitários, resíduos sólidos, gás canalizado, 
demanda adicional por equipamentos sociais de saúde, educação, etc.). 
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12.   Conclusões e Recomendações 
 

A restauração e duplicação da BR-423 é uma obra de engenharia rodoviária 
que pretende melhorar em vários aspectos a dinâmica e a vida das pessoas da região 
agreste central e meridional. Essas obras acontecerão no Agreste Pernambucano, região 
inserida nos domínios do Bioma Caatinga. Cabe ressaltar que a área influenciada 
diretamente pelo empreendimento encontra-se altamente antropizada, ou seja, fortemente 
influenciada por atividades humanas que tem modificado de forma intensa as 
características biológicas desta região. Uma das áreas mais afetadas corresponde à Área 
de Preservação Permanente - APP da bacia do Rio Una que corta este traçado e 
atualmente apresenta elevado nível de poluição e contaminação das suas águas, 
provocadas por esgotos domésticos e atividades agropecuárias. 

 
A importância desse empreendimento rodoviário é inquestionável. Uma série 

de impactos positivos será gerada na economia do agreste meridional e central e sua 
integração com outras cidades do estado de Pernambuco além de permitir a adoção de 
medidas de mitigação e compensação dos passivos ambientais existentes na área de 
influência direta. A implantação da duplicação da BR-423 vai contribuir para aumentar a 
segurança e conforto dos usuários desta rodovia e influenciar na prevenção de acidentes 
de trânsito que atualmente causam grandes perdas para a população local. 
 

A equipe multidisciplinar que elaborou este Relatório de Impacto Ambiental 
em atendimento ao Termo de Referência elaborado pela Agência Estadual de Meio 
Ambiente - CPRH, conclui que: 
 

 O empreendimento atende a legislação ambiental nos níveis federal, 
estadual e municipal, não existindo instrumento legal contrário as obras 
previstas; 

 

 O meio físico não será afetado de forma negativa a curto e longo prazo, 
uma vez que as obras se concentram na Área de Influência Direta (AID) e 
Área Diretamente Afetada (ADA). As condições meteorológicas atuais e 
históricas na região são bastante adversas, devido aos fatores climáticos 
da região agreste, incrementados pelo desmatamento e mudanças 
climáticas. A qualidade do ar poderá ser alterada de forma temporária com 
o aumento dos níveis de poeira, típico destas obras, apresentando baixa 
intensidade, afetando estritamente os locais de obras; 

 

 A bacia hidrográfica mais importante na Área de Influência Direta e Indireta 
(AID e AII) e Área Diretamente Afetada (ADA) é a Bacia Hidrográfica do Rio 
Una, a qual se encontra totalmente impactada em sua área de preservação 
permanente. Do mesmo modo, a qualidade de suas águas está 
comprometida uma vez que a população local drena esgotos sem tratamento 
e não há observância à legislação de saneamento ambiental. As demais 
microbacias que cortam o traçado apresentam a mesma situação. As obras 
de duplicação da BR-423 não devem vir a comprometer de forma negativa 
estas bacias hidrográficas. A biodiversidade aquática está severamente 
reduzida e afetada na AID e ADA há muitos anos; 
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 A flora nativa a ser suprimida está distribuída de forma isolada. As espécies 
vegetais presentes foram objeto de um inventário florestal de forma ampla 
e precisa para assim atender a lei que trata da Política Florestal do estado 
de Pernambuco, estando prevista a compensação ambiental na proporção 
de 1/10; 

 

 Não há Unidade de Conservação a nível federal, estadual e municipal que 
possa vir a ser impactada tanto na AID, quanto na ADA; 

 

 A fauna nativa local se restringe a espécies isoladas que algumas vezes 
são atropeladas. Não foi caracterizado nenhum refúgio de vida silvestre 
devido ao grau de antropização presente há várias décadas, o que 
contribuiu diretamente para a geração de impactos negativos; 

 

 A fauna de peixes é inexistente na AID já que as águas das bacias 
hidrográficas estão severamente contaminadas e algumas são 
intermitentes. De tal modo, as obras de duplicação rodoviária não 
impactarão a fauna aquática; 

 

 O meio socioeconômico na AID e ADA sofrerá vários impactos positivos 
pela geração de empregos a curto e longo prazo com as obras executadas 
na BR-423. Esta rodovia contribuirá para a circulação de mercadorias e 
impostos e o consequente desenvolvimento regional;  

 

 As atividades relacionadas à agroindústria e pequenas agriculturas terão 
impactos positivos em suas atividades com a duplicação desta rodovia;  

 

 Os impactos negativos em algumas áreas cultivadas, devido à exploração 
de minerais para as obras de terraplanagem serão temporários. Com 
relação às edificações que serão demolidas, todos os moradores serão 
indenizados; 

 

 A qualidade de vida tende a melhorar; 
 

 A expansão urbana presente na Área Diretamente Afetada já ocorre ao 
longo do trecho com loteamentos e residenciais de acordo com a legislação 
urbana de cada município, não havendo impactos negativos decorrentes do 
empreendimento; 

 

 A infraestrutura pública e privada será preservada em atendimento às 
normas da COMPESA, CELPE, rede de telecomunicações e outras.  

 

 Populações indígenas ou comunidades tradicionais não estão presentes ao 
longo da faixa de domínio a intervir. Por tais motivos, não haverá 
problemas com a legislação específica que trata destas populações; 

 

 As áreas de empréstimos, jazidas, pedreiras e areais correspondem a 
zonas antropizadas, que devem ser licenciadas pela CPRH com anuência 
prévia da prefeitura local. As normativas legais devem ser observadas 
nestas áreas e ações de recuperação ambiental após a conclusão da obra 
são de responsabilidade do empreendedor; 
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 Com relação aos acessos vicinais, uma grande parte têm sido implantados 
em total desacordo com as normas de segurança de trânsito e do DNIT, 
contribuindo para gerar um sério passivo ambiental de terceiros ao longo 
do traçado; 
 

 O impacto de fragmentação de população humana dos centros urbanos 
não deverá aumentar, pois se trata de um traçado já existente. Deverá ser 
melhorado o ir e vir dos pedestres através de passarelas especiais que 
devem ser implantadas e assim prevenir acidentes com as populações 
locais; 

 

 De forma geral, o nível de impactos negativos sobre os meios físico e 
biológico é de baixa intensidade e de curta duração e os benefícios no 
meio socioeconômico são de alta intensidade e de efeito duradouros. 
Nesse sentido, a equipe técnica recomenda a implantação do 
empreendimento, desde que sejam observadas a legislação pertinente e as 
medidas mitigadoras e compensatórias discriminadas neste Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA), assim como no Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA) do presente empreendimento.  
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14. Termo de Encerramento 
 
 

Este Relatório de Impacto Ambiental - RIMA referente às 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 105 folhas, 
numericamente ordenadas de 001 a 105. 

 
Recife, julho de 2017. 
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Figura 159- Impacto na flora local como o corte 
de árvores para lenha. 




