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AVALIAÇÃO AMBIENTAL

SUMÁRIO EXECUTIVO – DEZEMBRO DE 2005
1 INTRODUÇÃO 
O Projeto Capibaribe Melhor tem como objetivo geral proporcionar condições para a dinamização urbana e sócio-econômica
dos habitantes do trecho da bacia do rio Capibaribe, situado à jusante da BR-101 até a Avenida Agamenon Magalhães. O
Projeto, a ser desenvolvido ao longo de cinco anos, envolve recursos da ordem de US$ 46,8 milhões. Os eixos de ação do
Projeto compreendem:
 Componente 1 – Urbanização Integrada do Território - Visa proporcionar uma melhor qualidade dos espaços urbanos

na área do Projeto através da criação e recuperação da infra-estrutura física de lazer, saneamento, macro-drenagem,
acessos e de mobilidade.

 Componente 2 – Desenvolvimento Social e Econômico do Território - Envolve as ações relativas ao desenvolvimento
da  educação  sanitária  e  ambiental,  apoio  à  promoção  do  trabalho  e  renda,  desenvolvimento  das  potencialidades
esportivas e culturais, promoção de operações urbanas e participação popular e controle social. 

 Componente 3 - Desenvolvimento Institucional- Abrange um grupo de ações voltadas para o fortalecimento da gestão
municipal fiscal e financeira, bem como ambiental. 

O Projeto foi classificado na categoria “A” pelo Banco Mundial, em atendimento às suas políticas de salvaguardas (OP 4.01).
Assim sendo, na fase de preparação do Projeto, foi elaborado um Relatório de Avaliação Ambiental (RAA), com a finalidade
de identificar seus impactos ambientais potenciais, propor medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos e
de maximização dos positivos.  Também foi  proposto um Plano de Gestão Ambiental  no qual  todas estas medidas foram
previstas como parte do Projeto. O documento a seguir sintetiza os resultados da Avaliação Ambiental empreendida.

2 ANTECEDENTES
O município do Recife, capital do Estado de Pernambuco, situa-se no centro-leste da região Nordeste do Brasil, abrangendo
uma área de 220 km² e abrigando uma população de 1.422.905 habitantes (IBGE, Censo 2000). O Recife tem 100% de sua
população alocada em área urbana.  Este município, sendo o núcleo da respectiva Região Metropolitana, sofre os impactos
demográficos,  sociais  e  econômicos,  decorrentes  de  um  processo  de  urbanização  descontrolada,  que  se  refletem  na
crescente  deterioração  das  condições  de  vida,  moradia  e  trabalho  da  população,  na  degradação  ambiental  e  na
vulnerabilidade social e econômica dos segmentos de mais baixa renda.
A área  de  abrangência  do  Projeto  está  inserida  na  bacia  do  rio  Capibaribe,  sendo  limitada  a  leste  pela  av.  Agamenon
Magalhães, a oeste pela BR-101, a norte pela av. Norte e ao sul pela av. Caxangá. 

Figura 1: Delimitação de Área de Abrangência do Projeto Capibaribe Melhor
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Esta área abriga, aproximadamente, 56.349 famílias, totalizando uma população de cerca de 225.396 habitantes, distribuídas
em 36 bairros, sendo que 116.244 habitantes moram à margem direita  do rio Capibaribe e 109.152 habitantes moram à
margem esquerda.
O Recife possui um déficit elevado em relação a área verde por habitante (espaço verde construído com instalações para o
lazer). Essa relação atualmente é de 0,70 m2/hab. Esse índice contraria várias proposições, inclusive a Lei Estadual 9.990 que
recomenda 6m2/hab. A ONU recomenda 12 m2/hab.
O baixo atendimento no Recife por esgotamento sanitário tem sido o grande responsável pela poluição do rio Capibaribe, de
seus  afluentes,  bem  como  do  Açude  de  Apipucos,  determinando  a  forte  degradação  da  qualidade  de  suas  águas  e,
conseqüentemente, afetando a qualidade ambiental de toda a região. A maior parte da área do projeto situada à margem
direita  do rio Capibaribe  não possui  sistema convencional  de esgotamento  sanitário,  possuindo apenas  oito  sistemas de
esgotamento  não-convencionais  (SÉS),  correspondente  a 12% das  unidades  habitacionais  da área,  e mais  ao sul,  parte
atendida  pelo  sistema Cabanga.  O restante  da região  não dispõe de coleta  de esgoto.  Grande parte  da área situada à
margem esquerda do rio Capibaribe está compreendida na área de abrangência do Sistema Peixinhos, havendo, ainda, dois
sistemas  de  esgotamento  sanitário  não-convencionais.  Os  10  sistemas  existentes  citados,  em  quase  sua  totalidade,  se
apresentam sucateados e funcionam mal, necessitando serem recuperados. 
O Açude de Apipucos apresenta grave quadro de poluição causada pelo lançamento de esgoto e lixo produzidos na sua bacia
hidrográfica.  Essas  contribuições  afluem  ao  açude  através  do  sistema  de  drenagem  da  bacia.  Freqüentemente  são
necessárias atividades de limpeza no Açude, por conta da proliferação exagerada das plantas aquáticas Eichhornia crassipes,
também conhecida por baronesa ou aguapé. Essa comunidade, devido a sua elevada taxa de crescimento em águas ricas em
nutrientes, vem tomando extensas áreas do espelho d’água, prejudicando o uso do Açude. 
O  sistema  de  abastecimento  de  água  na  área  do  Projeto  apresenta  sérios  problemas,  principalmente  com  relação  ao
suprimento intermitente e ao alto fornecimento de água sem medição. Esse quadro é agravado pelo elevado índice de perdas.
A área  do  Projeto  é  cortada  por  19  canais  de  drenagem.  O  sistema corre  através  de planícies  sedimentares  de baixo
gradiente. São observadas as seguintes situações nestes canais: (i) redução da calha do rio e dos fundos de canal; (ii) avanço
na ocupação das várzeas naturais; (iii) assoreamento; (iv) acúmulo de lixo e vegetação; e (v) obstruções de diversos tipos.
Estes fatores dificultam o adequado escoamento das águas pelos canais, trazendo riscos de alagamentos. Como a água das
chuvas freqüentemente está misturada ao esgoto aumentam também os riscos de saúde para as comunidades afetadas pelos
alagamentos.
O rio Capibaribe corta radialmente a área de abrangência do Projeto, no sentido oeste-leste,  configurando-se em barreira
geográfica que distancia as relações entre regiões situadas a norte e a sul do seu eixo, principalmente em toda extensão
compreendida entre a II e IV Perimetral Metropolitana, respectivamente Rua José Bonifácio e BR-101. Portanto, a malha viária
nesta região é condicionada pelo rio  Capibaribe e pelas  pontes  da II  Perimetral  e da BR-101,  para onde convergem os
principais fluxos de tráfego, provocando constantes congestionamentos nos segmentos viários.

3 ATIVIDADES PRINCIPAIS DO PROJETO

3.1 COMPONENTE 1: URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO TERRITÓRIO

3.1.1 Parques e Áreas Verdes
O Projeto prevê intervenções em três parques urbanos do Recife, por meio de ações de recuperação e ampliação em dois
deles (Caiara e Santana), e implantação do terceiro, o Parque Apipucos. A implantação do Parque de Apipucos contempla a
urbanização e arborização das margens do Açude de Apipucos, situado à margem esquerda do rio Capibaribe. O Parque
Caiara deverá ser recuperado e nele será implantado o Projeto da Refinaria Multicultural do Caiara. O Parque de Santana
deverá ser ampliado, com recuperação da infra-estrutura existente, bem como a implantação do Projeto Academia da Cidade.
3.1.2 Sistemas de Água, Esgoto e Saneamento Integrado
A) Esgotamento Sanitário
As intervenções para o sistema de esgotamento sanitário são descritas a seguir:
 Margem direita rio Capibaribe – Sistema Cordeiro 
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 Implantação de parte do Sistema Cordeiro,  representado pelas Unidades de Esgotamento -  UEs 39 e 40 (redes
coletoras, emissários e elevatórias), incluindo saneamento integrado em 12 áreas pobres1, bem como a recuperação
de 5 sistemas de esgotamento isolados existentes (SES) 2 (todos localizados nas UEs 39 e 40); 

 Saneamento Integrado em Caranguejo/Tabaiares3 (UE-45/ Sistema Cabanga);

 Recuperação do Sistema de Esgotamento isolado Santa Luzia (UE-41)

 Implantação da 1º etapa da Estação de Tratamento de Esgotos do Cordeiro- ETE Cordeiro (com capacidade para
atender as UEs 39 e 40 que equivalem a 33% do Sistema Cordeiro)

 Margem esquerda rio Capibaribe – Sistema Peixinhos

 Recuperação de dois  sistemas de esgotamento isolados existentes:  SES Caetés/ Laura Gondim e SES Poço da
Panela  e  implantação  do  saneamento  integrado  em  quatro  áreas  pobres4 que  serão  conectadas  ao  sistema
Peixinhos.

B) Abastecimento de Água
Serão realizadas ações para melhoria da prestação de serviços, implantação da setorização e efetivo controle operacional,
visando a otimização do sistema de abastecimento de água.
3.1.3 Recuperação do Sistema de Macro-Drenagem
O Projeto prevê a recuperação de onze canais - ABC, Buriti-Macaxeira, Caiara, Jenipapo, Parnamirim, Prado, Santa Rosa,
São Mateus, Serpro, Sport,  Valença - por meio de ações que melhorem o escoamento e as condições paisagísticas dos
mesmos. Destes canais, seis possuem habitações às suas margens que necessitam, ora por condição precária da ocupação
(palafitas),  ora por estarem com as construções em cima das paredes dos próprios canais, ocupando áreas públicas, ser
relocadas.  Os demais que não necessitam de remoções, foram selecionados ora por possuírem trechos de revestimento que
faltam ser completados, a fim de que sejam reduzidos custos na manutenção e limpeza dos mesmos, ora por integrarem
demais  ações  propostas  no  âmbito  do  Projeto.  As  ações  propostas  para  a  melhoria  do  sistema  de  macro-drenagem
beneficiarão uma população direta de aproximadamente 78.560 habitantes, que residem nas proximidades dos onze canais
que sofrerão intervenções.
3.1.4 Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbana
As intervenções do sistema viário na área do Projeto objetivam facilitar a mobilidade local dando acesso às duas margens, ao
rio  Capibaribe  através  de  vias  marginais,  pontes  e  ligação  a  equipamentos  com  vista  para  o  curso  d’água  e,  aos
equipamentos  urbanos,  principalmente  os  que  serão  implantados  pelo  Projeto  Capibaribe  Melhor.  Com  o  objetivo  de
flexibilizar a implantação as ações viárias foram fracionadas em  sete conjuntos de intervenções:

Conjunto A – Sub-sistema Semi-perimetral: Margem Esquerda  Ponte viaduto da Semi-perimetral, Rua 19 de Abril, Rua
Pinto Campos e vias laterais, Rua Tapacurá, Rótula Encanamento- Arraial/ Av. 17 de Agosto, Rótula Rua 19 de Abril e Av.
17 de Agosto, trecho entre rótulas na Av. 17 de Agosto / Margem Direita  Rua Maria de Fátima Soares, Rua Itapiranga, Via
Lindeira ao Rio Capibaribe (entre Rua Itapiranga e Ponte do Barqueiro), Rua Jornalista Possidônio Cavalcanti, Rua José
Pessoa de Queiroz e Estrada do Barbalho, e Ciclovias.
Conjunto B – Integração Semi-perimetral a Radial V (binário): Margem Direita  Rua Dom Diamantino Costa, Rua Maria
de Fátima Soares e a Rua Pereira Coutinho Filho.
Conjunto C – Integração Semi-perimetral ao Parque do Caiara: Margem Direita   Rua Palmital e prolongamentos (trecho
entre a Rua Itapiranga e Parque do Caiara), Via Lindeira ao Parque do Caiara (entre a Rua Palmital e a Rua Dr. José
Anastácio da Silva Guimarães) , Rua Leal de Barros e Via Lindeira ao Parque do Caiara (trecho entre a Rua Leal de Barros
e a Radial V). 
Conjunto D – Sub- Sistema III Perimetral: Margem Esquerda  Ponte da III Perimetral, Rua do Chacon, Rua Oliveira Góes,
Rua Dona Olegarina de Cunha e vias laterais, Rua João Cauás, Rua Dr. Luís Ribeiro Bastos, Via Lindeira ao Rio Capibaribe

1 Áreas Pobres MD: Airton Senna,  Barbalho,  Invasão São  João,  Santa Marta,  Skylab, Vila  São Pedro,  Detran,  Itapiranga,  Barão  de
Soledade, Caiara Bomba Grande, Marquês de Queluz, Vila Genésio (População total de 13.239 habitatantes).
2 SES: Barbalho, Skylab, Skylab I, Vila São João, Vila União
3 Caranguejo /Tabaiares: População estimada em 3.930 habitantes.
4 Áreas Pobres ME: Vila São João, Vila Esperança, Cabocó, Ilha das Cobras (População total de 2.556 hab.)
Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental – URB Recife
Dezembro de 2005

3



PROJETO CAPIBARIBE MELHORPROJETO CAPIBARIBE MELHOR

(trecho entre a Rua Oliveira Góes e Rua Jorge Gomes de Sá), Rua José Gomes de Sá/ Rua Afonso Albuquerque de Melo,
Rua Igarrassu e Rua Santana, Rua Henrique Machado, Rua Nestor Silva, Rua Joaquim Soares, Via Lindeira ao Parque de
Santana  (trecho  entre  a  Rua  Saulo  Suassuna  e  Jorge  Gomes  de  Sá)  Rua  Saulo  Suassuna  (trecho  entre  o  Parque
deSantana e Rua Igarassu) /  Margem Direita  Av. Prof. Estevão Francisco da Costa, Rua São Bento do Norte, Via Lindeira
ao Capibaribe (trecho entre a Rua São Bento do Norte e Av. Prof. Estevão Francisco da Costa), Vias laterais a Av. Prof.
Estevão Francisco da Costa e a III Perimetral, Vias contornos ao Conjunto Casarão do Cordeiro, e Ciclovias.
Conjunto E – Integração Parque Santana/  Av.  Rui  Barbosa (vias internas locais):  Margem Esquerda  Ruas João
Santos Filho, João Tude de Melo, Leonardo Bezerra Cavalcanti, Jayme Loyo, Alfredo Fernandes, César Loureiro, e parte da
rua Saulo Suassuna, no trecho entre a Rua Igarassu e Leonardo Bezerra Cavalcanti e Ciclovias.
Conjunto F – Binário Estrada do Encanamento/  Estrada do Arraial:  Margem Esquerda  Estrada do Encanamento,
Estrada do Arraial, Av. 17 de Agosto e Rua Desembargador Góis Cavalcanti.
Conjunto  G  –  Integração  Semi-perimetral/  III  Perimetral  (1km-vias  internas  locais):  Margem  Esquerda  Rua  Jorge
Albuquerque,  Rua  Dr.  Seixas,  Rua  Marechal  Bitencourt/  Rua  Engenheiro  Jair  Furtado  Meireles,  Rua  Joaquim  Xavier
Andrade, Rua Tapacurá, Rua Luís Guimarães e Estrada Real do Poço (trecho entre a Rua Luís Guimarães e Rua Marechal
Bitencourt).

Tendo em vista a revisões do orçamento de implantação do sistema viário e as restrições na disponibilidade de recursos, foi
priorizada a implantação dos seguintes conjuntos, nesta ordem: A, B, C, F e E. Os conjuntos D e G serão implantados de
acordo com a disponibilidade financeira da Prefeitura do Recife e/ ou com a possibilidade de estabelecimento de parcerias
com a iniciativa privada para sua execução. No entanto, o Projeto Capibaribe Melhor irá financiar a elaboração do projeto
básico de todas as intervenções viárias e portanto, será apresentada a avaliação de impacto ambiental do  sistema viário
proposto, como um todo (sem cortes).
3.1.5 Reassentamento
O Projeto Capibaribe Melhor, tendo em vista a natureza e a localização de suas intervenções, promoverá o reassentamento
de 1.453 famílias situadas na área de afetação direta e indireta do Projeto (Ver Tabela 3). 

Tabela 3- Estimativa do número de famílias a serem reassentadas
Componente Famílias a serem reassentadas

Macro-sistema de água e esgoto 997
Macrodrenagem 306
Sistema Viário 150

Total 1.453

Tendo em vista a indisponibilidade dos projetos executivos das intervenções propostas, durante a fase de preparação do
Projeto Capibaribe Melhor foi desenvolvido um Marco Conceitual de Reassentamento, de modo a ancorar o desenvolvimento
do futuro Plano de Reassentamento das  famílias.   Para a identificação dos possíveis  terrenos para reassentamento das
famílias  a  serem  removidas,  foram  realizadas  visitas  a  campo,  tendo  sido  identificados  terrenos  próximos  às  áreas  de
remoção, de modo a minimizar o impacto desta.

 Intervenções em áreas pobres
O Projeto,  por meio de seu Componente-1 (Urbanização Integrada do Território),  prevê intervenções em 25 áreas pobres
localizadas em sua área de abrangência, sendo que nelas vivem 19.725 habitantes. (Ver Tabela 2):
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Tabela 2: Áreas Pobres Contempladas pelo Projeto Capibaribe Melhor
Localização Área Pobre Intervenção Proposta

Margem Direita
Rio Capibaribe

(17.169 hab.)

1 - Airton Senna Saneamento Integrado5

2 - Barão de Soledade Saneamento Integrado
3 - Barbalho Saneamento Integrado /Recuperação de SES 
4- Caiara/Bomba Grande Saneamento Integrado
5 - Caranguejo Tabaiares Saneamento Integrado / Recuperação de canal
6 - Detran Saneamento Integrado
7 - Invasão São João Saneamento Integrado
8 - Itapiranga Saneamento Integrado
9 - Marquês de Queluz Saneamento Integrado
10 - Santa Luzia Recuperação de SES
11 - Santa Marta Saneamento Integrado
12 - Skylab Saneamento Integrado /Recuperação de SES 
13 - Skylab I Recuperação de SES
14 - Vila Genésio Saneamento Integrado
15 - Vila São João Recuperação de SES
16 - Vila São Pedro Saneamento Integrado
17 - Vila União Recuperação de SES

Margem
Esquerda Rio

Capibaribe

(2.556 hab.)

18 - Cabocó Saneamento Integrado  
19 - Caetés/ Laura Gondim Recuperação de SES
20 - Ilha das Cobras Saneamento Integrado e Recuperação de  canal
21 - N. Senhora Conceição Sistema viário
22 – Poço da Panela Recuperação de SES
23 – Vila Esperança Saneamento Integrado
24 – Vila Inaldo Martins Sistema viário (remoção total)
25 – ZEIS Vila São João Saneamento Integrado  

3.2 COMPONENTE 2: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO DO TERRITÓRIO 
Este  Componente  tem  como  objetivo  incentivar  o  desenvolvimento  de  comunidades  participativas  e  economicamente
empreendedoras  e,  ao  mesmo  tempo,  fomentar  nestas  comunidades  a  necessidade  de  preservar  e  conservar  o  meio
ambiente natural e construído, no local onde vivem e, de maneira extensiva, no Recife. São previstas as seguintes ações:

3.3.1- DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA:  ações  que  visem  uma  conscientização  ambiental  e  sanitária,
expondo e justificando para a população a relevância da preservação do meio ambiente.

3.3.2- APOIO À PROMOÇÃO DO TRABALHO E RENDA:  apoio  aos  micro-empreendimentos  individuais  ou  coletivos,  buscando  a
promoção de trabalho e renda. São previstas as seguintes ações: (i) Implantação de um Centro Público de Promoção
de  Trabalho  e  Renda;  (ii)  Implantação  de  dois  Núcleos  de  Triagem  de  Resíduos  Sólidos;  (iii)  Qualificação  e
ampliação da atividade de transporte em pequenas embarcações.

3.3.3- DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS: formação de agentes para atuarem nas áreas de esporte e
lazer existentes, favorecendo o desenvolvimento das atividades esportivas e culturais da população local.

3.3.4- PROMOÇÃO DE OPERAÇÕES URBANAS:  diagnóstico  da  área de abrangência  do  Projeto  para  identificação  de áreas  de
interesse para implantação das operações urbanas e criação de banco de dados com o cadastramento destas. Além
disto, serão realizados dois seminários de oportunidades imobiliárias e urbanísticas.

3.3.5- PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL: incremento da participação popular e do controle social, tendo como principais
atividades: (i) Ações de Mobilização e Comunicação Social;  e (ii)  Implantação de cinco Núcleos Comunitários de
Defesa Civil – NUDECS- em assentamentos precários ao longo da área de abrangência do Projeto.

5 O  Saneamento  Integrado  irá  promover  melhorias  nos  sistemas  de  abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário,  drenagem,
pavimentação de vias,  reassentamento de famílias,  educação sanitária e ambiental  e ainda,  melhoria  das instalações hidro-sanitárias
domiciliares, ligações domiciliares de água e esgoto, e controle de vetores.
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3.3 COMPONENTE 3: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Esse componente consiste de um conjunto de ações que visam a contribuir para que os órgãos da Prefeitura Municipal do
Recife, com atribuições diretas no campo de ação do Projeto, exerçam, com ainda maior eficiência e eficácia, as funções que
lhe são próprias. São previstas as seguintes atividades:
3.3.1 Programa de Melhoria da Gestão Fiscal e Financeira do Município:  Fortalecimento da administração fiscal  e

financeira do Recife, resultando em melhor arrecadação fiscal, maior qualidade na execução orçamentária, redução
dos custos administrativos, e, por conseqüência, melhor capacidade de investimento no futuro.

3.3.2 Gestão Ambiental Municipal: Estruturação e fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal do Recife, por meio das
seguintes  atividades:  (i)  Estruturação  e  instalação  do  Sub-Comitê  da  Bacia  do  Rio  Capibaribe  da  RMR;  (ii)
Estruturação  e  implementação  da  Política  Municipal  de  Educação  Ambiental;  (iii)  Regulamentação  de  4  Zonas
Especiais  de  Proteção  Ambiental  -ZEPAs:  Ilha  do  Zeca,  Açude  de  Apipucos,  Iputinga-Apipucos,  Parque  das
Capivaras; (iv) Municipalização do Licenciamento Ambiental; e (v) Ampliação da fiscalização ambiental.

3.3.3 Gestão,  Monitoramento  e  Avaliação  do Projeto:  Desenvolvimento  de  mecanismos  gerenciais  para  execução,
supervisão e comunicação das ações do Projeto Capibaribe Melhor, bem como da avaliação de resultados por meio
de indicadores de gestão e de desempenho, mediante coordenação de UGP- Unidade de Gerenciamento do Projeto,
a ser criada no âmbito da URB-Recife, apoiada por consultoria especializada.

4 ANÁLISE AMBIENTAL EM CUMPRIMENTO DAS  POLÍTICAS DE SALVAGUARDAS DO BANCO
O Projeto Capibaribe Melhor foi classificado na categoria “A”, de acordo com as políticas ambientais do Banco Mundial, tendo
sido acionadas as seguintes “Salvaguardas”: (i) Avaliação Ambiental (PO/PB 4.01); (ii)  Habitats Naturais (PO/PB 4.04); (iii)
Propriedade Cultural (PO 11.03); (iv) Reassentamento de Famílias (PO/PB 4.12); e (v) Manejo de Pragas (PO 4.09) . O projeto
abordou, com a profundidade requerida, os impactos relacionados com estas salvaguardas e propôs as medidas mitigadoras
dos impactos negativos.

4.1 PO/PB 4.01 – AVALIAÇÃO AMBIENTAL OP 4.01

Durante a etapa de preparação do Projeto Capibaribe Melhor, foi elaborado o presente Relatório de Avaliação Ambiental- RAA
de acordo com os termos de referência aprovados pela equipe do Banco Mundial, de forma a atender às políticas ambientais
do Banco, aplicáveis aos projetos de categoria “A”. 
O RAA examinou os potenciais impactos ambientais positivos e negativos do Projeto proposto e comparou-os com os de
alternativas  viáveis  e  cenários  possíveis  (incluindo  um  desempenho  inadequado  do  Projeto)  e  recomendou  medidas
necessárias para evitar, minimizar, mitigar ou compensar os impactos adversos e maximizar os impactos positivos e melhorar
o desempenho das iniciativas de gestão ambiental do Projeto.
As medidas  mitigadoras  dos  impactos  negativos  foram incluídas  em um Plano de Gestão  Ambiental-PGA, envolvendo  a
incorporação de um sistema de gestão ambiental,  durante a implantação do empreendimento,  tendo sido propostos onze
programas  ambientais.  Para  cada  programa  foi  discriminado  o  custo,  a  responsabilidade  pela  sua  implementação  e
cronograma.
Devido ao quadro de alarmante degradação ambiental da bacia do Capibaribe, particularmente na área de intervenção do
Projeto e pelo caráter de melhoria das condições de vida da população pretendida, depreende-se que o Projeto apresenta
claramente  uma  externalidade  ambiental  positiva.  É  importante  salientar  este  Projeto  trata  de  uma  conjugação  de
intervenções de caráter urbanístico, ambiental e social, promovendo a requalificação ambiental da bacia do Capibaribe, no
perímetro  do  projeto  e  a  redução  da  vulnerabilidade  urbana  e  social  da  população.  Nesta  vertente,  o  Projeto  prevê
investimentos com vistas à melhoria  das condições de habitabilidade em 25 áreas pobres selecionadas em sua área de
abrangência, somando 19.725 habitantes. 
Associadas a essas intervenções foram concebidas iniciativas de proteção ambiental incluindo principalmente ações de (i)
implantação e recuperação de três parques urbanos; (ii) Regulamentação de 4 ZEPAS localizadas na área do Projeto e em
seu entorno; e (iii) Estruturação e instalação do Sub-Comitê da Bacia do Rio Capibaribe da RMR. Complementarmente, ações
de fortalecimento de gestão ambiental municipal, principalmente com relação à municipalização do licenciamento ambiental e
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ampliação da fiscalização ambiental, serão decisivas para dar sustentabilidade ao Projeto, uma vez que a estrutura de gestão
ambiental municipal foi implantada recentemente (2001) e ainda está em fase de estruturação. 
Durante a etapa de preparação do Projeto foram realizadas diversas modalidades de consulta pública durante reuniões no
CPRH, Ministério Público e Fóruns micro-regionais do Orçamento Participativo. A realização da consulta pública do presente
RAA será realizada nos dia 5 ou 6 de janeiro de 2006.

4.2 PO/PB 4.04 – HABITAT NATURAL

A Política  de  Salvaguardas  de  Habitat  Natural  foi  acionado  pelo  Projeto  Capibaribe  Melhor  devido  ao fato  de  existirem
proposições  de intervenções em áreas de preservação permanente  - APPs (segundo a Lei  Municipal  16.930/2003) e em
espaço  protegido  constituído  pela  ZEPA Parque  Apipucos,  onde  será  implantado  o  referido  parque.  Na  ZEPA-  Parque
Apipucos  foi  instituída,  através  da Lei  16.609 de  2000,  a  Unidade  de Conservação  do  Parque  Apipucos  para  efeito  de
proteção especial dos ecossistemas existentes no interior de sua área. As ZEPAs e a Unidade de Conservação, entretanto,
ainda não foram regulamentadas.

As APPs do projeto Capibaribe Melhor  são constituídas por:  (i)  Faixa de 120m ao longo das margens do rio Capibaribe
(largura variando de 60 a 130m); (ii) Faixa de 40m ao longo dos demais cursos d’água com até 10m de largura; (ii) Faixa de
50m ao redor do perímetro molhado do Açude de Apipucos; (iv) Área de manguezais.
Segundo a Lei Municipal 16.930/2003, lei esta compatível com o Código Florestal Nacional, a supressão total ou parcial da
vegetação  de  preservação  permanente  será  admitida  apenas  para  execução  de  obras,  planos,  atividades  ou  projetos
considerados de utilidade pública, ou de interesse social, desde que haja prévia anuência dos Conselhos Municipal de Meio
Ambiente  e  de  Desenvolvimento  Urbano  e  expressa  autorização  do  Poder  Executivo  Municipal.  As  APPs  do  Projeto
Capibaribe Melhor enquadram-se dentro da caracterização de áreas urbanizadas do Código Florestal, e por essa razão, estas
APPs  são  tratadas  de  forma  diferenciada,  buscando  sempre  atender  às  especificações  de  faixas  mínimas  definidas  no
Código, mas conciliando com a realidade de urbanização do local, de forma a minimizar os impactos sociais. O Município do
Recife,  conforme exigência do Código para licenciamentos diferenciados em áreas urbanizadas,  possui  conselho de meio
ambiente (COMAM) com caráter deliberativo e Plano Diretor. Por essa razão está capacitado a avaliar com critério os pedidos
de supressão de vegetação ou manutenção de áreas ocupadas dentro das APPs. 

De  modo  a  verificar  a  alteração  provocada  pela  implantação  do  Projeto  Capibaribe  Melhor  nas  áreas  de  preservação
permanente  ao  longo  do  rio  Capibaribe  foi  feito  um  levantamento,  com  base  em  fotografia  aérea,  que  apresentou  os
resultados mostrados na Tabela 3, a seguir.

Tabela 3: Ocupação das Áreas de Preservação Permanente

Situação Ocupação (ha)
Margem Esquerda Margem Direita Total

A
N
T
E
S

APP Não Ocupada 16,50 30,30 46,80
APP Residência e Sistema Viário 56,40 48,70 105,10
APP Parques 4,10 2,70 6,80

Total 77,00 81,70 158,70

D
E
P
O
I
S

APP não Ocupada 4,20 26,60 30,80
APP Residência e Sistema Viário 60,80 45,50 106,30
APP Parques 6,60 9,60 16,20
APP ETE - 2,50 2,50
APP Reassentamento - 2,90 2,90
Total 71,6 87,1 158,70

Uma vez que o Projeto prevê várias intervenções (Parques, ETE, reassentamento, vias e ciclovias) na área lindeira ao rio
Capibaribe, era de se esperar um aumento da ocupação da faixa de APP. Antes do Projeto 70,5% da APP estava ocupada.
Após  a  implantação  do  Projeto  80,5%  desta  área  ficará  ocupada.  O  acréscimo  de  ocupação,  no  entanto,  foi  devido
substancialmente à expansão das áreas de parques, conforme se constata na Tabela  4, a seguir.

Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental – URB Recife
Dezembro de 2005

7



PROJETO CAPIBARIBE MELHORPROJETO CAPIBARIBE MELHOR

Tabela 4: Acréscimos de Ocupação das APPs

Observa-se que a maior parte da APP será ocupada pelos parques e pela ETE que representam um benefício ambiental
significativo para a região. Nas duas áreas previstas para reassentamento será preservada a faixa de APP numa distância
mínima de 30m em relação à margem do rio, sendo que esta área deverá permanecer desocupada. Finalmente, a que se
considerar que a APP do rio Capibaribe, na área do Projeto, configura uma área urbana já anteriormente muito alterada,
apresentando  diversos  trechos  degradados  com atividades  antrópicas,  incluindo habitações  de  baixo  padrão  construtivo,
sendo que as intervenções propostas buscam justamente a recuperação desta área.
O Projeto terá impacto altamente positivo em habitats naturais, uma vez que irá financiar investimentos em três parques e
áreas verdes da cidade. Neste sentido,  o projeto irá mitigar o impacto que será causado às APPs. Alem, disto o Projeto
financiará a regulamentação de quatro ZEPAs, todas localizadas na área de abrangência do Projeto. 
4.3 PO/PB 4.12 – REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO
Estima-se que 1.453 famílias  deverão ser  reassentadas  para  implantação das  intervenções  propostas  pelo projeto.  Para
atender as exigências da política de reassentamento do Banco Mundial e planejar o reassentamento das famílias atingidas
pelas intervenções do Projeto Capibaribe Melhor, foi elaborado um Marco Conceitual para o Reassentamento, sendo que o
PDRI será elaborado no primeiro ano do Projeto.  A opção por se fazer apenas um Marco Conceitual justifica-se pelo fato de
que as intervenções físicas deverão ainda ser detalhadas  em nível  de projeto  básico.  Para a identificação dos possíveis
terrenos para reassentamento das famílias a serem removidas,  foram realizadas visitas a campo, tendo sido identificados
terrenos próximos às áreas de remoção, de modo a minimizar o impacto desta.

4.4 PO 4.09 – MANEJO DE PRAGAS  
Uma vez que o Projeto propõe ações de criação e requalificação de três parques urbanos no Recife, torna-se necessário
acionar a salvaguarda de manejo de pragas, de modo a minimizar os perigos ambientais e os impactos sobre a saúde devido
ao uso de pesticidas nas áreas verdes.
Os parques urbanos do Recife são mantidos e conservados pela Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB.
Com relação à fitossanidade dos parques a Prefeitura combate atualmente duas pragas principais: cupins e formigas. O local
a ser realizado o tratamento é previamente vistoriado por um engenheiro agrônomo, que determina o quantitativo e o tipo de
procedimento. No caso dos cupins utiliza-se todo o material de proteção necessário para aplicação do inseticida (piretrina e
piretróide), que é de baixa toxidade (deltametrina). No caso das formigas usa-se uma isca granulada atrativa (sulframida),
classe  toxilógica  IV  (pouco  tóxica).  Cumprindo-se  as  exigências  da  Lei  Federal  n°  9.974/00,  as  embalagens  vazias  de
agrotóxicos  e  do  material  utilizado  nos  procedimentos  acima,  após  uma  tríplice  lavagem  são  acondicionados  em  local
apropriado e são remetidas à unidades de recebimentos credenciadas pela ANDEF e ANDAV.
4.5 PO 4.11 – PATRIMÔNIO CULTURAL

A Salvaguarda de Patrimônio Cultural foi acionada pelo Projeto Capibaribe Melhor devido a área de abrangência do Projeto
possuir grande importância histórico-cultural, compreendendo 13 Zonas Especiais de Preservação do Patrimônio Histórico e
Cultural do total de 33 existentes no município como um todo. Algumas intervenções propostas localizam-se nas proximidades
e/ou entorno das ZEPHs, entretanto nenhuma delas possui interferência direta com as ZEPHs, não tendo nenhum impacto
direto sobre as mesmas.
Durante a implantação das obras, toda a atividade que requeira equipamento pesado pode interferir nas ZEPH localizadas
próximas às intervenções, principalmente: ZEPH 15-Casa Grande do Engenho Barbalho (próxima à Comunidade Airton Senna
e Santa Marta); ZEPH 02-Apipucos e ZEPH 05-Poço da Panela, podendo causar danos e prejuízos às mesmas. Portanto, a
Prefeitura do Recife deverá exigir  das empresas contratadas a adoção de cuidados específicos durante a realização das
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Acrescimo
Antes Depois (ha)

Parques 6,80 16,20 9,40 58,75
Reassentamento 2,90 2,90 18,13
ETE 2,50 2,50 15,63
Res./Sistema Viário 105,10 106,30 1,20 7,50
Total 111,90 127,90 16,00 100,00
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obras, nas proximidades das ZEPHs, de modo a não causar problemas e prejuízos às mesmas. Os procedimentos detalhados
constam do Plano Ambiental  das  Construções  – PAC. Para  cumprir  com a Política  de Proteção de Patrimônio  Cultural,
procedimentos  de  “salvamento  ao  acaso”  constarão  dos  contratos  de  construção  para  as  situações  onde  se  verifique
significativos eventos histórico- culturais.

4.6 PO 4.11 – RESUMO SALVAGUARDAS ACIONADAS PELO PROJETO  X MEDIDAS MITIGADORAS 
Salvaguarda Acionada pelo Projeto Medida Mitigadora

Avaliação Ambiental - OP 4.01 Elaboração do RAA/ PGA e Realização de Consultas Públicas

Habitat Natural - PO/PB 4.04

Métodos Construtivos Adequados e Reposição da Vegetação Suprimida,
Programa de Estudos e Pesquisas Visando a Recuperação do Açude de
Apipucos, Plano de Gestão dos Parques, Programa de Monitoramento da
Qualidade da água do Rio Capibaribe, Programa de Operação e Monitoramento
da ETE Cordeiro

Reassentamento Involuntário - PO/PB 4.12 Elaboração do Marco Conceitual de Reassentamento

Manejo de Pragas  - PO 4.09 Controle dos Procedimentos Relacionados à Fitossanidade (uso de pesticidas)
nos Parques e Áreas Verdes.

Patrimônio Cultural - PO 4.11
Cuidados específicos durante a realização das obras, nas proximidades e
entorno das ZEPHs, de modo a não causar problemas e prejuízos às mesmas.
Procedimentos para “salvamento ao acaso” no Manual Ambiental de
Construção.

5 ANÁLISE AMBIENTAL EM CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA E ASSUNTOS DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O sistema de licenciamento adotado pelo Estado de Pernambuco (CPRH) prevê a concessão de 04 (quatro) documentos
como  instrumentos  legais,  além  da  caracterização  do  Estudo  de  Impacto  Ambiental  como  instrumento  técnico-científico
utilizado na Avaliação de Impacto Ambiental\AIA, para a concessão do licenciamento ambiental dos empreendimentos cuja
implantação possa causar alterações significativas ao meio ambiente.

 I  - Licença Prévia (LP) - na etapa preliminar do planejamento da atividade,  contendo requisitos básicos a serem
atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais
de uso do solo. 

 II - Licença de Instalação (LI) - autorizando o início da implantação, de acordo com as especificações constantes do
Projeto Executivo aprovado. 

 III - Licença de Operação (LO) - autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o
funcionamento de seus equipamentos de controle, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação. 

 Autorizações - Instrumento legal que libera a execução de ações que possam acarretar alterações ao meio ambiente,
por tempo definido. O prazo de validade varia em função da natureza da ação a ser executada. 

Para cumprir com a legislação ambiental brasileira e a de Pernambuco, os investimentos propostos pelo Projeto devem ser
submetidos ao processo de licenciamento ambiental junto ao CPRH, como descrito acima. O Projeto Capibaribe Melhor terá
um licenciamento ambiental prévio (LP) com um EIA-RIMA do Projeto como um todo. As diversas intervenções, a medida em
que forem sendo projetadas, deverão ter suas respectivas licenças de instalação (LI). O processo de licenciamento do Projeto
Capibaribe Melhor (PROCESSO CPRH N° 5.208/05) foi iniciado em junho de 2005, com o cadastramento do Empreendimento
na CPRH, através do Preenchimento do Formulário  para Empreendimentos  e Obras Diversas, já tendo sido emitido pelo
CPRH o termo de  referência para elaboração e apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA) do Projeto Capibaribe Melhor.

6  IMPACTOS AMBIENTAIS GLOBAIS

Devido ao quadro de alarmante degradação ambiental da bacia do Capibaribe, particularmente na área de intervenção do
Projeto, e pelo caráter de melhoria das condições de vida da população pretendida, depreende-se que o Projeto Capibaribe
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Melhor apresenta claramente uma externalidade ambiental positiva.  Salienta-se que a previsão dos impactos é genérica, em
função da condição também genérica da proposição de intervenções, uma vez que nenhuma das intervenções propostas no
Projeto Capibaribe Melhor, encontram-se detalhadas em nível de Projeto Básico.
Observa-se que a maior parte dos impactos negativos refere-se à fase de execução das obras. É preciso ressaltar, contudo,
que tais impactos são em sua maioria de baixa magnitude, localizados e de curta duração, se restringindo à época das obras.
É importante  salientar  este  Projeto  trata  de uma conjugação  de  intervenções  de caráter  urbanístico,  ambiental  e  social,
promovendo a requalificação ambiental da bacia do Capibaribe, no perímetro do projeto. Isso significa uma multiplicidade de
ações de melhoria das condições habitacionais e de infra-estrutura urbana com relocação populacional para habitações de
melhor qualidade, de saneamento ambiental em área de forte poluição hídrica, de drenagem, de melhoria da acessibilidade e
na ampliação  e requalificação  dos parques  e áreas  verdes.  Nesta  vertente,  o  Projeto  prevê  investimentos  com vistas  à
melhoria das condições de habitabilidade em 25 áreas pobres selecionadas em sua área de abrangência, somando 19.725
habitantes. 
Reitera-se que as diversas ações são propostas de forma articulada e integrada pelo Projeto, sendo tratadas conjuntamente a
partir de um planejamento prévio, garantindo, deste modo, soluções ambientalmente mais sustentáveis.

6.1 IMPACTOS AMBIENTAIS POSITIVOS

6.1.1 Fase de Planejamento e de Implantação das Obras
Na fase de planejamento os principais impactos positivos são o incremento das formas associativas de atuação, a promoção
do  entrosamento  entre  as  Secretarias  Municipais  e  demais  órgãos  intervenientes  no  Projeto.  Para  potencializar  estes
impactos serão empreendidas ações de comunicação social, educação ambiental, participação comunitária, gestão ambiental
e social. Na fase de execução das obras o principal impacto positivo se refere ao aumento de oferta de emprego à população
da cidade e o reforço a ser  adotado é a recomendação às empresas construtoras  para dar prioridade de contratação à
população do local.
6.1.2 Fase de Operação 
A) Parques e Áreas Verdes
Tendo em vista que não haverá necessidade de desapropriação e remoção de população, a implantação do Parque Apipucos,
a recuperação do Parque Caiara e a ampliação do Parque Santana trará impactos altamente positivos para a população
beneficiada pelo projeto e para o município como um todo, com a criação de condições para que milhares de habitantes da
cidade possam usufruir espaços dignos para a prática do lazer e esporte em meio à vegetação remanescente da área urbana.
Uma vez que as intervenções relativas aos parques serão acompanhadas por melhorias da acessibilidade, será facilitado às
populações de ambas as margens do rio Capibaribe freqüentar os parques, consolidando o uso público por áreas de lazer e
descanso em ambas as margens do rio Capibaribe, reduzindo a pressão de ocupações inadequadas sobre áreas de proteção
ambiental  e  atendendo  às  demandas  crescentes  por  equipamentos  desta  natureza,  tão  importantes  para  integração  da
população residente numa área da cidade cada vez mais adensada. 
B) Macro-Sistema de Água e Esgoto 
A implantação e recuperação dos sistemas propostos  de  esgotamento  sanitário  eliminará  a disposição  final  dos  esgotos
domésticos diretamente no solo ou nas estruturas de drenagem, melhorando as condições sanitárias da área de abrangência
do projeto,  com reflexos positivos nas condições  de saúde da população.  Os impactos  ambientais  positivos  ainda serão
ampliados pela implantação do programa de eliminação de ligações cruzadas, (conexões ilegais  da rede de esgotos nos
cursos d’água) nas UEs 39 e 40. Além disto a operação do sistema proposto implicará em melhoria na qualidade da água do
rio Capibaribe e de seus afluentes na área do projeto através da implantação de coleta e interceptação e tratamento dos
efluentes domésticos. A intervenção não somente beneficiará o ambiente local e a qualidade de vida na área, mas também as
áreas situadas à jusante destes cursos d’água. 

Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental – URB Recife
Dezembro de 2005

10



PROJETO CAPIBARIBE MELHORPROJETO CAPIBARIBE MELHOR

A implantação do saneamento integrado nas áreas pobres selecionadas irá promover a melhoria das condições de vida de
19.725 habitantes resultando nos seguintes impactos positivos: (i) melhoria da acessibilidade; (ii) eliminação de pontos de
concentração de lixo; (iii) adequada condução das águas da chuva ; (iv) melhoria das condições sanitárias e de saúde da
população; (v) aumento do controle sobre atividades irregulares. Estes impactos serão potencializados através de ações de
Educação Ambiental e de Participação Popular, de maneira a motivar a participação da comunidade e estimular a constituição
de associação comunitária e/ou grupos de interesse visando a sustentanbilidade das ações.
As intervenções propostas para o sistema de abastecimento de água irão promover a otimização deste sistema, melhoria
operacional e redução de perdas e de racionamento de água, na área de abrangência do projeto.

Os impactos positivos relativos ao macro-sistema de água e esgoto são significativos e de caráter permanente e promovem a
redução da vulnerabilidade urbana,  ambiental  e social  da  população residente na área de abrangência  do Projeto.  Para
reforçar e garantir os efeitos benéficos das intervenções, o Projeto prevê o desenvolvimento de ações de comunicação social,
participação comunitária, educação ambiental e sanitária e sistema de gestão ambiental.
C) Recuperação do Sistema de Macro-drenagem
A recuperação  dos  11  canais  contemplados  pelo  Projeto  irá  resultar  nos  seguintes  impactos  positivos:  (i)  melhoria  do
escoamento e das condições paisagísticas destes; (ii)  facilitação de atividades de limpeza; (iii)  redução dos alagamentos,
trazendo melhoria considerável da qualidade de vida da população que reside nas proximidades dos canais; (iv) contribuição
para devolução da faixa de domínio das margens hoje ocupadas, para uso público, tornando a fiscalização mais eficiente e
eficaz.  Para potencializar  estes impactos positivos o Projeto prevê  o desenvolvimento de ações de educação ambiental,
voltadas  para  a  conscientização  ambiental  da  população,  principalmente,  a  ribeirinha,  no  que  concerne  à  disposição  e
lançamento de resíduos sólidos na rede de canais de macrodrenagem.
D) Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbana
As intervenções no sistema viário propostas pelo projeto irão possibilitar a melhoria do escoamento do tráfego na área de
influência do empreendimento, integrando as duas margens do rio Capibaribe, permitindo uma melhoria direta nos padrões de
integração de bairros vizinhos separados pelo rio, bem como melhorando em grande parte a mobilidade urbana para outras
áreas da cidade. Ainda é previsto o impacto positivo de estimulo ao uso de bicicletas e aumento da segurança dos ciclistas,
por meio da implantação de ciclovias.
E) Desenvolvimento Social e Econômico do Território
Este componente,  que possui  um caráter  predominantemente positivo,  irá  incentivar  o  desenvolvimento  de comunidades
participativas e economicamente empreendedoras, na área de abrangência do Projeto e ao mesmo tempo, fomentar nestas
comunidades a necessidade de preservar e conservar o meio ambiente natural e construído, no local onde vivem, possuindo
um caráter predominantemente positivo.
F) Desenvolvimento Institucional
Este componente, também possui forte apelo positivo, sendo o mesmo irá possibilitar ampliar a capacitação de pessoal em
diversas áreas temáticas de interesse do Projeto, modernização operacional, reforço da capacidade de fiscalização ambiental
da  Prefeitura.  São esperados  os  seguintes  impactos  positivos:  (i)  Melhoria  da  Gestão Fiscal  e  Financeira  do  Recife;  (ii)
Fortalecimento  da  gestão  ambiental  municipal.  Conforme  mencionado  anteriormente,  ações  de  fortalecimento  de  gestão
ambiental  municipal  serão  decisivas  para dar  sustentabilidade  ao Projeto,  uma vez  que a estrutura  de gestão  ambiental
municipal foi implantada recentemente (2001) e ainda está em fase de estruturação
6.2 IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS

6.2.1 Fase de Planejamento e de Implantação das Obras
Na fase de planejamento o principal impacto será a geração de expectativas na população residente nas áreas de intervenção
do  Projeto.  Serão  desenvolvidas  ações  de  comunicação  social,  educação  ambiental  e  participação  comunitária  para
esclarecer e sensibilizar a população quanto aos benefícios das intervenções. Essas atividades servirão para assegurar a
participação  plena  da  população  no  Projeto,  permitindo  que  os  benefícios  estimados  do  mesmo  sejam  adequadamente
informados.
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A maioria das intervenções de infra-estrutura apresenta impactos negativos, localizados e de pequeno porte,  decorrentes das
atividades inerentes à implantação das obras e que podem ser mitigados com o planejamento da execução das intervenções
e de procedimentos construtivos adequados. 
A) Impactos referentes à execução de Obras
Foi  elaborado  um  Plano  Ambiental  para  Construções  –  PAC  para  ser  adotado  como  um  guia  de  práticas  ambientais
adequadas a serem obedecidas pelas empresas contratadas para a execução das obras. O PAC envolve, entre outros: (i) a
gestão  ambiental  dos  canteiros  de  obra  e  acampamentos  de  trabalhadores;  (ii)  o  controle  ambiental  das  atividades  de
construção com exigências de controle de ruído, horários de funcionamento, atividades de terraplanagem, abertura de valas,
reaterro, transporte e guarda temporária de material, seja de bota-fora ou de insumos da construção civil, etc; (iii) segurança
dos trabalhadores  e população;  (iv)  controle  de trânsito;  (v)  ações  de  recuperação  de  imóveis,  vias  e equipamentos  de
serviços públicos eventualmente danificados;(vi) manejo e disposição final de material dragado dos rios e canais; (vii) controle
e recuperação das faixas de obras, das áreas de empréstimo e de bota-fora, etc; e (viii) exigência e acompanhamento da
regularidade ambiental para fornecedores de material, em especial as áreas de empréstimos, etc.
B) Desapropriação de terrenos 
A Prefeitura do Recife está levantando as informações sobre o cadastro de proprietários dos terrenos onde serão implantadas
as intervenções. Neste momento não é possível quantificar os impactos causados por possíveis desapropriações de terrenos.
No entanto,  caso  estas  se  tornem necessárias,  a  medida  mitigadora  será  a  elaboração  do Plano  de  Desapropriação  e
Reassentamento  Involuntário-PDRI,  de  forma  a  garantir  que  o  processo  ocorra  com  tranqüilidade  e  de  acordo  com  as
diretrizes da Prefeitura do Recife e do Banco Mundial 
C) Relocação e Reassentamento de Famílias
As intervenções propostas irão resultar no reassentamento de 1.453 famílias. A mudança de residência de famílias dos locais
onde  estão  instaladas  há  muitos  anos,  constitui  um  impacto  negativo  significativo,  considerando-se  a  necessidade  de
adaptação  a  novo  padrão  construtivo,  o  rompimento  dos  laços  de  vizinhança  e  a  geração  de ansiedade  na população
removida quanto ao seu local  de destino.  A alta densidade que caracteriza o projeto pode constituir-se também em um
impacto  negativo,  caso o reassentamento  não seja  acompanhado  de medidas  necessárias  à  garantia  de  sua qualidade
ambiental (possibilidade de deterioração ambiental futura da área, a exemplo do ocorrido em outros conjuntos habitacionais
populares).  Com o objetivo de garantir  que o reassentamento das famílias ocorra com tranqüilidade e de acordo com as
diretrizes da Prefeitura do Recife e do Banco Mundial deverá ser elaborado o Plano de Desapropriação e Reassentamento
Involuntário. 
6.2.2 Fase de Operação 
A) Parques e Áreas Verdes
Os parques correm o risco de ficarem sub-utilizados e ociosos, caso não haja uma operação adequada e gestão eficiente dos
mesmos.  Este  impacto  negativo  será mitigado pela  implantação  de Plano de  Gestão  dos Parques Apipucos,  Santana e
Caiara. Além disto,  de forma a garantir  a sustentabilidade dos Parques serão buscadas parcerias público-privadas,  como
adoção de parques, para a gestão dos mesmos.
Foi elaborada uma avaliação da eutrofização do Açude de Apipucos, por meio da aplicação do modelo CEPIS, considerando 3
cenários: (i) Cenário 1: Tendencial; (ii) Cenário 2: Implantação de desvio (by pass) das águas dos canais e tributários que
alimentam a Célula 1 (proposta pelo Projeto);  (iii)  Cenário 3:  Retirada total  dos esgotos que atualmente são lançados no
Açude.  Considerando-se a inexistência de dados consistentes referentes à medições de vazão, bem como de concentração
de fósforo nos tributários do Açude, não foi possível a avaliação da carga de fósforo através do produto de concentrações e
vazões. Para uma determinação aproximada desta carga foram utilizados dados de literatura relativos às contribuições por
esgotos domésticos e drenagem superficial. Os resultados, considerando o período de estiagem, são apresentados a seguir:

Cenário Célula
Resultado

Modelagem
Concentração P (mg/L) 

1 2 100% hipereutrófica 3,844
1 100% hipereutrófica 6,306

2 2 100% hipereutrófica 3,844
1 100% hipereutrófica 4,306

3 2 19,26% hipereutrófica
74,90 % eutrófica
5,83% mesotrófica

0,138
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As simulações demonstraram que mesmo as alternativas que contemplam a retirada do Açude de todos os esgotos gerados
na bacia de contribuição deste, não são suficientes para solucionar por completo as condições de eutrofização do Açude.
Infelizmente, embora a alternativa de implantação do by pass (Cenário 2: Desvio dos tributários que afluem à Célula 1) se
apresentasse inicialmente promissora e de baixo investimento, não se revelou no entanto, tão eficiente como se esperava, e
por conseqüência não se recomenda a sua implementação para fins de recuperação da degradação ambiental do Açude. 
Apesar da carência de dados, a modelagem elaborada permitiu concluir que o Açude de Apipucos se encontra em situação
extrema de degradação ambiental requerendo providências que poderão necessitar de ações estruturais e não-estruturais. A
proposição destas soluções, no entanto, requer um nível bem mais aprofundado de conhecimento das condições hidrológicas,
hidráulicas e limnológicas do Açude. Conseqüentemente, propõe-se a elaboração de um Programa de Estudos e Pesquisas
objetivando a definição de alternativas de recuperação do Açude  de Apipucos.
B) Sistema de Esgotamento Sanitário
Impactos negativos deste sistema, na fase operacional, estarão limitados a: possibilidade de obstrução e ruptura de redes
coletoras,  emissão de odores nas elevatórias e na ETE, eventuais  extravasamentos de efluentes para os cursos d’água,
geração de resíduos sólidos retidos nas grades e desarenadores e de lodo proveniente dos reatores anaeróbios e acréscimo
de  tarifas  de  esgoto  incidente  sobre  a  população  atendida.  Medidas  de  melhorias  operacionais  e  de  manutenção  dos
sistemas, implantação de cinturão verde na ETE, medidas de controle de odor no tratamento preliminar e anaeróbio da ETE,
acondicionamento  e  transporte  adequado  dos  resíduos  gerados  na  ETE e  disposição  em  aterro,  comunicação  social  e
implantação de tarifa social foram propostas para mitigar os impactos considerados.
Foram feitas simulações com a aplicação do modelo QUAL2E explorando algumas situações alternativas para avaliação da
qualidade de água no rio Capibaribe. Os resultados conduzem às seguintes conclusões:

 a qualidade de água no Capibaribe deteriorará substancialmente no caso de não ocorrer investimentos em tratamento de
esgotos;

 as intervenções propostas no Projeto Capibaribe Melhor não são suficientes para melhorar sensivelmente a  qualidade de
água do rio Capibaribe;

 mesmo o tratamento secundário,  complementado com desinfecção,  de  todos  os esgotos  da bacia  do  Capibaribe  no
município do Recife não é suficiente para que a qualidade de água deste rio atinja padrões aceitáveis;

 para atingir qualidade de água satisfatória no trecho urbano do rio, na cidade de Recife, é necessário, pelo menos:  tratar
os esgotos  produzidos  na bacia  do Capibaribe em Recife  e em Camaragibe,  em nível  secundário  com desinfecção;
manter as condições atuais nas contribuições de montante;  coletar eficientemente os esgotos da bacia do Capibaribe em
Recife, pertencentes aos Sistemas Cabanga e Peixinhos. 

Estes resultados  não levam,  obrigatoriamente,  à  conclusão que as intervenções  em tratamento de esgotos  propostas  no
Projeto devam ser descartadas. É necessário ter em mente que nem sempre se dispõe de recursos suficientes para realizar
todas as intervenções necessárias e o escalonamento em etapas é a única forma de atingir as metas almejadas.  Assim, a
decisão de incluir no Projeto  a implantação da primeira etapa da ETE de Cordeiro se justifica plenamente e deverá contribuir
para:
 Consolidação da concepção do sistema  de esgotos do Município e da sua Região Metropolitana, conforme planejamento

em vigor;
 Ocupação imediata da área prevista e atualmente disponível para esse equipamento, evitando o risco de sua destinação

a outros usos.
 Melhoria, embora não significativa, conforme demonstram as modelagens, da qualidade de água do rio Capibaribe.

C) Recuperação do Sistema de Macro-drenagem
O impacto negativo referente à operação dos canais de drenagem resume-se ao risco de obstrução dos canais, devido ao
despejo de lixo pela população. Ações de educação ambiental  voltadas para a educação e conscientização ambiental  da
população, principalmente, a ribeirinha, no que concerne à disposição e lançamento de resíduos sólidos na rede de canais,
irão mitigar este impacto.
D) Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbana
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Para implantação das ciclovias às margens do rio Capibaribe, das pontes viadutos, bem como para implantação das vias
lindeiras  ao rio  Capibaribe serão suprimidos  trechos de vegetação na APP deste rio,  configurando um impacto negativo.
Entretanto, na maior parte dos casos a supressão se dará em áreas de cobertura vegetal arbustiva / herbácea,  mas esta
significará  apenas  a  perda  de  áreas  permeáveis,  uma  vez  que  as  formações  apresentam,  em  geral,  elevado  grau  de
alteração. 

7 PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
O Avaliação Ambiental empreendida inclui várias medidas de mitigação, compensação e reforço para assegurar a redução
dos impactos negativos e a ampliação dos positivos. Estas medidas, com seus custos, cronogramas e responsáveis  pela
implantação  constituem o  Plano  de  Gestão  Ambiental,  a  seguir  exposto.  As  atividades  constantes  do  Plano  de  Gestão
Ambiental foram incluídas como componentes do próprio Projeto.
7.1 - Sistema de Gestão Ambiental:  um Sistema de Gestão Sócio-ambiental  – SGA será estabelecido na Empresa de
Urbanização do Recife – URB/Recife (vinculada à Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano
e  Ambiental)  e  integrado  ao  Sistema  de  Gestão  do  Projeto  com  a  responsabilidade  de:  (i)  coordenar  as  ações  sócio-
ambientais  do  Projeto;  (ii)  fiscalizar,  acompanhar  e  orientar  a  execução  das  medidas  mitigadoras  exigidas  nas  licenças
ambientais  e  as  recomendações  do  Plano  Ambiental  para  Construções;  (iii)  supervisionar  a  implementação  dos  sub-
componentes  de educação ambiental  e  fortalecimento  institucional.  O Empreendedor  (URB-Recife)  é  o responsável  pela
Gestão  Ambiental,  podendo  ser  auxiliado  por  empresas  contratadas.  Os  custos  desta  atividade  estão  incluídos  na
Administração e Gerenciamento do Projeto.
7.7.2 – Programa de Comunicação Social: Este programa já é parte integrante do Projeto Capibaribe Melhor (Componente
3-Desenvolvimento Institucional/ sub-componente: Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto) e portanto, seu custo (R$
81.000,00) já está inserido no custo do Projeto. Este programa tem a finalidade de favorecer a implementação do Projeto,
mediante o envolvimento da população direta e indiretamente atingida pelas intervenções e finalmente de toda a população do
Município.  Este  Programa  é  de  responsabilidade  do  Empreendedor  (URB-Recife),  que  poderá  contratar  empresas
especializas ou estabelecer parcerias com instituições locais para a execução direta dos serviços.
7.7.3 – Programa de Educação Sanitária e Ambiental: Este programa já é parte integrante do Projeto Capibaribe Melhor
(Componente  2-Desenvolvimento  Social  e  Econômico  do  Território/  sub-componente  de  Desenvolvimento  da  Educação
Ambiental e Sanitária) e portanto, seu custo (R$ 255.000,00) já está inserido no custo do Projeto. Prevê-se a implementação
de um programa de educação sanitária e ambiental, com abordagens local e extensiva. Este Programa deverá ser realizado
durante todo período de implantação do Projeto e estará a cargo do Empreendedor (URB-Recife). Prevê-se a instituição de
um  Comitê  Gestor  constituído  por  representantes  da:URB-Recife,  UGP/  Projeto  Capibaribe  Melhor;  Diretoria  de  Meio
Ambiente / SEPLAM; Assessoria de Comunicação Social; Secretaria de Saneamento/SANEAR, Secretaria de Educação.
7.7.4 - Programa de Eliminação de Ligações Cruzadas  (R$ 150.000,00): Este programa deverá ser implementado nas
Unidades de Esgotamento-UEs 39 e 40 para evitar que os esgotos continuem a chegar aos cursos d’água e que as águas
pluviais  possam  comprometer  a  capacidade  dos  sistemas  de  coleta,  transporte  e  tratamento  de  esgotos,  na  região.  O
programa deverá ser implementado pelo Empreendedor (URB-Recife), apoiado pela SANEAR- Autarquia de Saneamento do
Recife e COMPESA- Companhia Pernambucana de Saneamento e deverá ser iniciado simultaneamente com as obras do
sistema de esgotamento sanitário, devendo ser concluído 6 meses após conclusão destas.
7.7.5 – Plano de Gestão dos Parques Apipucos, Santana e Caiara  (R$ 100.000,00): O Plano de Gestão dos Parques é
imprescindível para sustentabilidade física e ambiental dos mesmos, pois o uso público de uma área verde está intimamente
ligado à manutenção, conservação e segurança que esta área recebe. O objetivo principal  do Plano é assegurar que os
parques urbanos e áreas verdes objeto de ações do Projeto possam continuar a prestar serviços à população, mediante um
sistema de gestão capaz de promover condições permanentes de seu uso adequado. Outro objetivo a ser alcançado é buscar
informações capazes de melhorar a ação desde a fase inicial de implantação desses equipamentos. É recomendável que o
Município  encontre  outras  alternativas  de gestão  dos  Parques,  alem da gestão  pública  direta,  por  meio  da adoção  dos
parques por entidades e sociedades civis. Sua implantação é de responsabilidade do Empreendedor (URB-Recife) que poderá
contratar empresas especializas ou estabelecer parcerias com instituições locais para a execução direta dos serviços.
7.7.6 – Programa de Monitoramento e Operação da ETE Cordeiro  (O custo deverá ser incorporados ao valor reservado
para o Projeto da ETE Cordeiro): Este Programa consta de dois sub-programas: (i) Plano de Monitoramento da ETE Cordeiro
e (ii) Plano de Implantação de Cinturão Verde na ETE Cordeiro. O Plano de Monitoramento da ETE Cordeiro tem por objetivo
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principal a verificação da eficiência e eficácia das medidas adotadas nas fases de implantação e operação da ETE Cordeiro,
bem  como  das  atividades  relacionadas  à  minimização  dos  impactos  negativos  deste  Empreendimento.  O  Plano  de
Implantação do Cinturão Verde sugere que as bordas dos terrenos da ETE Cordeiro sejam ocupadas com o plantio de um
cinturão verde que terá a função de quebra-ventos e de minimizar o efeito de eventuais emissões de gases mal-cheirosos
passíveis  de  serem gerados  na fase anaeróbia  do  processo  de tratamento  de  esgotos  sanitários.  Os  serviços  a  serem
implementados para este Programa são de responsabilidade do Empreendedor. 
7.7.7- Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do Rio Capibaribe  (R$ 120.000,00): Este Programa tem por
objetivo fornecer indicações da qualidade das águas circulantes no trecho do rio Capibaribe na área de influência do Projeto.
O monitoramento  assume também um caráter  preventivo,  na  medida  em que  serão  diagnosticadas  as  modificações  na
qualidade das águas advindas da transformação dos ambientes. Tais diagnósticos permitirão a oportuna adoção/adequação
de medidas de controle para eventuais problemas. A responsabilidade pela implantação do Programa é do Empreendedor
(URB-Recife), em colaboração com a CPRH- Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Outras instituições
deverão participar na produção de informações, diagnóstico e monitoramento das águas no âmbito deste Programa, são elas:
COMPESA e SANEAR.
7.7.8-  Programa de Estudos  e  Pesquisas  com Vistas  à  Definição  de Alternativas  de Recuperação  do Açude   de
Apipucos (R$ 500.000,00): Este Programa tem como finalidade o acompanhamento da qualidade da água do Açude de
Apipucos, devendo ser executado nos dois primeiros anos de desenvolvimento do Projeto Capibaribe Melhor, compreendendo
estudos limnológicos, batimétricos, hidrológicos, hidráulicos (medições de vazão dos tributários), bem como a determinação
de: (i) carga orgânica afluente e existente no Açude; (ii) área de contribuição; (iii) interceptação de todos os tributários que
afluem ao Açude.  O Programa, em questão,  irá  promover  um melhor  entendimento  da dinâmica  interna do ecossistema
lacustre  e  subsidiar  a  elaboração  de  nova  modelagem  da  qualidade  da  água  deste  Açude  e  a  adoção  de  medidas  de
recuperação e manejo.  A responsabilidade pela implantação do Programa é do Empreendedor (URB-Recife), em colaboração
com a SANEAR. Outras instituições deverão participar na produção de informações, diagnóstico e monitoramento das águas
no âmbito deste Programa, são elas: COMPESA e CPRH.
 7.7.9  –  Plano  Ambiental  para  Construções-  PAC  (Custos  deverão  estar  incluídos  nos  custos  das  obras  e,
conseqüentemente, o PAC deverá fazer parte das especificações técnicas das obras) :  Este Plano foi elaborado para ser
adotado como um guia de práticas ambientais  adequadas a serem obedecidas pelas empresas contratadas para a execução
das  obras.  Por  conseguinte  deve  ser  incorporado  aos  processos  de  licitação  para  que  as  empresas  tenham  prévio
conhecimento de suas exigências e que o cumprimento do Plano deverá ser uma exigência contratual. Sua implantação é de
responsabilidade do Empreendedor (URB-Recife) e das empresas construtoras.
7.7.10  –  Plano de Desapropriações  e  Reassentamento Involuntário  (R$ 32.287.569,56): O projeto  irá  realocar  1.453
famílias.  Foi  desenvolvido  um  Marco  Conceitual  para  o  Reassentamento,  baseado  nas  políticas  de  reassentamento  da
Prefeitura do Recife e nas diretrizes de reassentamento do Banco Mundial. No primeiro ano de implementação do Projeto
Capibaribe Melhor será desenvolvido o PDRI. O Marco Conceitual oferece duas alternativas compensatórias para as famílias
ou proprietários dos imóveis: (i) reassentamento em propriedade dispondo de serviços básicos e próximos à sua localização
atual; e (ii) compensação financeira através de indenização.  A implantação do PDRI é de responsabilidade do Empreendedor
(URB-Recife), que deverá desenvolvê-lo em parceria com a Secretaria de Habitação, sendo que ambos poderão optar por
contratar empresas especializadas para a execução do trabalhos.
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