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4O Meio Ambiente - Síntese 
do Diagnóstico Ambiental

O Diagnóstico Ambiental tem por objetivo compre-
ender o meio ambiente em que a Rodovia está inserido e 
retratar a realidade atual da área de influência, para que 
se possa, numa segunda etapa, identificar de que forma 
empreendimento irá afetá-la, ou seja, avaliar quais os im-
pactos que serão causados ao meio com a implantação 
da rodovia. 

Neste item são avaliados parâmetros referentes ao 
meio físico (clima, solo, geologia, rios, relevo, etc.), meio 
biológico (vegetação, flora, fauna) e meio antrópico 
(população, sociedade, economia, turismo, etc.), todos 
inter-relacionados, e as conclusões servirão de base para 
a avaliação dos impactos. 

Meio Físico
Clima 
Os municípios com influência direta, Pirambu, Brejo 

Grande e Pacatuba, apresentam o clima chamado Me-
gatérmico Subúmido. Este tipo climático possui mode-
rados excedentes hídricos de inverno com estação seca 
bem definida e significativa deficiência hídrica de verão

Excedente Hídrico – A quantidade de chuvas é 
MAIOR do que a quantidade de água absorvida pelo 
meio ambiente (solo, subsolo, plantas, etc), ocorren-
do o escoamento (superficial ou subterrâneo) do vo-
lume extra.

Deficiência Hídrica – A quantidade de chuvas é 
MENOR do que a quantidade de água absorvida pelo 
meio ambiente (solo, plantas, subsolo, etc), caracteri-
zando os períodos de seca.

Município Temperatura
média anual

Precipitação 
média anual 

(chuvas)

Pirambu 26°C 1.650mm

Brejo Grande 26°C 1.200mm

Pacatuba 25,7°C 1.201,7mm

De acordo com as estações meteorológicas próximas 
à região, no município de Japaratuba as precipitações 
médias mensais alusivas ao período de 1990 a 2005 des-
taca-se o mês de maio com 464,8 mm de precipitação, 
em 2005 (Tabela 1). Em Santo Amaro das Brotas as pre-
cipitações concentradas no período de 1998 a 2008 cor-
respondem a maior pluviosidade ao trimestre abril, maio 
e junho, com destaque também para o mês de maio de 
2005 com 571,8mm de precipitação (Tabela 2).
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Meses Precipitação 
média (mm)

Ano de 
ocorrência 

Janeiro 282,7 2004
Fevereiro 166,5 2000

Março 148,8 1997
Abril 329,8 1996
Maio 464,8 2005

Junho 534,7 1994
Julho 324,3 1991

Agosto 199,7 2000
Setembro 132,5 1990
Outubro 216,9 1993

Novembro 210,4 2003
Dezembro 73,0 2005

Tabela 1. Valores extremos mensais de precipitação (1990-
2005). Japaratuba/SE. Fonte SRH (2009).

Meses Precipitação 
média (mm)

Ano de 
ocorrência 

Janeiro 320,8 2002
Fevereiro 172,5 2007

Março 307,8 2008
Abril 387,4 1996
Maio 571,8 2005

Junho 439,2 1994
Julho 297,7 2005

Agosto 310,9 1996
Setembro 146,7 1999
Outubro 294,5 1999

Novembro 343,3 1995
Dezembro 87,0 2005

Tabela  2. Valores extremos mensais (1998-2008) Santo Amaro 
das Brotas/SE. Fonte SRH (2009).

Geologia e Morfologia
A área do empreendimento contempla várias unida-

des geológicas sedimentares superficiais recentes:

Grupo Barreiras (Figura 3), 
Depósitos litorâneos (Figura 4), 
Depósitos fluvio-lagunares (Figura 5 e Figura 6), 
Depósitos de pântanos e mangues. 

Essas unidades são caracterizadas basicamente por 
serem formadas por depósitos de areia e argila. 

O relevo da região caracteriza-se por apresentar pe-
quenos platôs relacionados ao Grupo Barreiras, superfí-
cies levemente onduladas pertencentes aos Depósitos 

Litorâneos e, superfícies mais baixas em direção à zona 
de praia, referentes aos Depósitos fluvio-lagunares e de 
pântanos e mangues. 

O desenvolvimento de processos erosivos também 
é estudado no EIA/RIMA. Para que ocorra a erosão são 
necessários alguns fatores como, por exemplo, erosivi-
dade da chuva, erodibilidade do solo e a declividade das 
encostas. Em se tratando das áreas em estudo, algumas 
áreas do Grupo Barreiras estão sofrendo com processos 
erosivos, com grandes ravinamentos e até voçorocas, 
provocado pelos três fatores acima citados. Isso ocorre 
porque a região apresenta índices altos de chuvas (alta 
pluviosidade), solos com probabilidade de erodir e en-
costas com grandes declividades (Figura 7 e Figura 8).

Figura 3.  Foto característica do Grupo Barreiras com seu relevo 
mais alto.

Figura 4.  Foto característica dos sedimentos litorâneos recentes 
com seu relevo levemente ondulado.
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Figura 5.  Foto característica dos sedimentos depósitos de fluvio-
-marinhos (seta vermelha) em contato direto com os sedimentos 
litorâneos recentes (seta azul).

Figura 7.  Erosão incipiente nos sedimentos do Grupo Barreiras, 
formando grandes ravinamentos e até voçorocas.

Figura 6.  Foto característica dos sedimentos fluviais ao 
redor da lagoa.

Figura 8.  Erosão incipiente nos sedimentos do Grupo Barreiras, for-
mando grandes ravinamentos e até voçorocas beirando a estrada.

Solos
Os solos são forma-

dos a partir da alteração 
da rocha de origem com 
influência do clima, to-
pografia (relevo), tempo 
e organismos. Assim, eles 
são formados a partir dos 
minerais presentes nessas 
rochas.

O tipo de solo dos mu-
nicípios de Pirambu, Brejo 
Grande e Pacatuba são ca-
racterizados em geral por 
solos arenoquartozosos 
profundos, podzólico ver-
melho-amarelo, podzol, 
solos halomórficos e solos 
hidromórficos.

SOLO CARACTERÍSTICAS

Arenoquartozosos profundos

Este solo ocorre em relevo plano ou suave ondulado, 
apresenta textura arenosa ao longo do perfil e cor ama-
relada abaixo do horizonte A, que é ligeiramente escuro. 
Está associado geologicamente ao Grupo Barreiras.

Podzólico vermelho-amarelo
Ocorre em relevo ondulado, apresenta cor amarelada ou 

vermelho amarelada, normalmente apresenta cerosidade, 
especialmente se a textura for argilosa ou muito argilosa.

Podzol

Ocorre em relevo plano e apresenta horizontes de co-
res muito diferenciadas: cor bastante escura devido ao 
acúmulo de matéria orgânica; cor muito clara, que pode 
ser muito espesso; e muito escuro, geralmente de tex-
tura arenosa ao longo do perfil, e cor ferruginosa, que é 
resultado do acúmulo de ferro. São solos arenosos des-
providos de micronutrientes.

Halomórficos

Ocorrem nas zonas pré-litorânea e litorânea, na desem-
bocadura dos rios e ao longo do seu curso, são ricos em ma-
téria orgânica com grandes concentrações de sais, fato que 
limita para utilização agrícola.

Hidromórficos

São desenvolvidos em condições de excesso d’água, apre-
sentam cor cinza em virtude da presença de ferro em pouca 
concentração. Ocupam áreas baixas e inundadas. São solos 
difíceis de serem trabalhados. Existem dois tipos principais: 
os orgânicos e os minerais.
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Figura 9.  Rio São Francisco próximo à Brejo Grande-SE. 
Fonte Google Eatrh(2010).

Figura 11. Lagoa Redonda no município de Pirambu-SE. 
Fonte Google Eatrh(2010).

Figura 10.  Rio São Francisco em Brejo Grande-SE. 
Fonte Google Eatrh(2010).

Figura 12. Rio Japaratuba em Pirambu-SE. 
Fonte Google Eatrh(2010).

Recursos Hídricos e
Qualidade das Águas

A Rodovia SE-204 abrangerá as Bacias do São Fran-
cisco, Bacia Costeira 1 e, Bacia do Rio Japaratuba, em sua 
maioria na Bacia do Rio São Francisco. Os afluentes da 
Bacia do São Francisco que afetam diretamente a rodo-
via SE-204 são Rio Betume, Rio Paraná, Rio Parapuca, Ria-
cho do Meiro, Rio Santo Antônio, Rio Papagaio e Rio do 
Brito. Da Bacia Costeira tem-se o Rio Sapucaia. Da Bacia 
do Rio Japaratuba tem-se o rio Japaratuba.

Água Subterrânea (Hidrogeologia)
Aquífero é uma formação geológica (rocha) em que 

a água pode ser armazenada também pela infiltração e 
explorada através de poços tubulares. Para que a rocha 
consiga armazenar grandes quantidades é necessário ter 
porosidade na rocha e para a água se movimentar tem 
que apresentar permeabilidade entre os espaços vazios 
e poros da rocha.

A Secretaria de Recursos Hídricos de Sergipe (SRH) 
classificou (enquadrou) os rios principais das Bacias Hi-
drográficas do Estado de acordo com as características: 
doce, salobra e salgada e seus usos de acordo com suas 
classes. De acordo com a SRH (2010) o enquadramento 
dos rios Betume e São Francisco classificam-se como 
Doce Classe 2, regime de escoamento perene e pode 
utilizá-las para vários usos (irrigação, dessedentação de 
animais e, abastecimento público). O Rio Japaratuba é 
enquadrado como Salobra Classe 1, regime de escoa-
mento perene e, múltiplos usos: irrigação, dessedenta-
ção de animais e, abastecimento público.

A hidrogeologia da região é formada pelo Domínio 
das Formações Superficiais, que apresentam boas poro-
sidades primárias, a relação areia/argila favorece a per-
meabilidade. Este domínio é caracterizado como aquífe-
ro granular, o que significa produzir grandes vazões de 
água. De acordo com os Poços tubulares existentes na 
área, as vazões são bastante significativas e as águas sub-
terrâneas são utilizadas para vários usos nesses locais.
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Meio Biológico 
Caracterização da Cobertura Vegetal

O estudo da flora abrangeu um trecho com vegeta-
ção de Restinga arbustivo-arbórea e indivíduos herbá-
ceos localizado na SE-100 em direção aos municípios de 
Pirambu, Pacatuba e Brejo Grande, Sergipe.

Neste sentido, um inventário florestal foi realizado 
visando caracterizar a cobertura vegetal, definir a estru-
tura e o estágio de regeneração da vegetação, o grau de 
conservação da área, bem como caracterizar os compo-
nentes principalmente da flora arbustivo-arbórea local e 
permitir o registro das espécies que ali ocorrem. 

A caracterização da vegetação e flora foi realizada a 
partir de visita prévia ao trecho inventariado visando o 
planejamento das atividades e a definição da metodo-
logia adequada; Coleta de dados do inventário através 
da amostragem por pontos quadrantes, com a quantifi-
cação de todas as árvores e arbustos na área amostrada 
com circunferência a altura do peito (CAP) ≥ 11 centí-
metros e estimativa da altura total; Processamento dos 
dados por meio do Software Mata Nativa 2, Registro fo-
tográfico da área, permitindo uma visão geral da vegeta-
ção presente e análise dos resultados obtidos.

Florística
Na composição florística geral amostrada foram re-

gistrados 211 espécies pertencentes a 63 famílias bo-
tânicas. As famílias que apresentaram maiores número 
de espécies foram Leguminosae com 23 (subfamílias 
Caesalpiniodeae e Faboideae com nove espécies cada 
e Mimosoideae com duas), Myrtaceae com 18, Euphor-
biaceae com 13, Rubiaceae com 10, Apocynaceae com 
8 e Malpighiaceae com 7 espécies. Os gêneros mais re-
presentativos foram Myrcia (8) Byrsonima (5) Croton e 

Lantana (ambas com 4), Allagoptera, Casearia, Eugenia, 
Mandevilla, Ouratea e Polygala (ambas com 3 espécies).

Foram catalogadas 32 espécies endêmicas (15,8%) ao 
bioma Mata Atlântica, quatro espécies estão incluídas 
em alguma categoria da lista de ameaçadas de extinção 
no Brasil, as quais também são endêmicas, são elas: Alla-
goptera arenaria (Gomes) Kuntze, Allagoptera brevicalyx 
M. Moraes e Attalea funifera Mart. - ambas vulneráveis; 
e Pouteria grandiflora (A. DC.) Baehni - perto de ser clas-
sificada ou provavelmente qualificável para ser incluída 
numa das categorias de ameaça num futuro próximo. A 
espécie Casearia lasiophylla Eichler consta na lista como 
informação inadequada para fazer assessoria direta ou 
indireta do risco de extinção.

Apenas uma espécie, Cissus pinnatifolia Lombardi, foi 
considerada rara no Brasil. As espécies Lantana camara L. e 
Schinus terebinthifolius Raddi são consideradas invasoras.

Fitossociologia
Foram registradas 211 espécies distribuídas em 63 fa-

mílias botânicas. A estimativa da densidade total da ve-
getação foi de 830,90 indivíduos/hectare para uma área 
basal de 5,75 m² e dominância absoluta de 7,98 m²/ha;

A vegetação enquadra-se na tipologia vegetal perten-
cente à Mata Atlântica com elementos típicos da Restinga.

As espécies com maior valor de importância foram: 
Protium heptaphyllum, Andira fraxinifolia, Coccoloba la-
evis, Syagrus coronata, Tapirira guianensis, Hancornia 
speciosa, Bowdichia virgilioides, Inga capitata, Casearia 
sylvestris, Myrcia decorticans, Anacardium occidentale, Pi-
losocereus cf. catingicola e Vitex rufescens, sendo as mais 
indicadas para utilização em planos para a recuperação 
da vegetação ou compensação ambiental.
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Ponto 04. (A) Vista geral do ponto 4; (B) Dioscorea ovata Vell; (C) Comolia ovalifolia Triana; (D) Mandevilla mori-
candiana (A. DC.) Woodson; (E) Himatanthus obovatus (Müll. Arg.) Woodson; (F) Raphiodon echinus Schauer; (G) 
Ouratea cuspidata Tiegh.; (H) Dioclea violacea Mart. ex Benth.
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Ponto 06. (A) Vista geral do ponto 6; (B) Borreria verticillata (L.) G. Mey.; (C) Crotolaria incana L. (D) Hypenia salz-
mannii (Benth.) Harley; (E) Andira fraxinifolia Benth.; (F) Turnera subulata Sm.
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Ponto 10. (A) Vista geral do ponto 10; (B) Stachytarpheta microphylla Walp.; (C) Trigonia nivea Cambess.; (D) Case-
aria lasiophylla Eichler; (E) Schinus terebinthifolius Raddi.
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Ponto 11. (A) Vista geral do ponto 11; (B) Passiflora misera Kunth; (C) Arrabidaea conju-
gata; (D) Piriqueta duarteana (Cambess.) Urb.; (E) Eugenia brejoensis Mazine; (F) Xylopia 
laevigata (Mart.) R.E. Fr.; (G) Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand.

Os trechos de vegetação amostrados apresentaram 
estágio de regeneração intermediário. Alguns trechos 
apresentaram vegetação rala, distribuidamente espa-
çada e com estrutura vertical baixa, em decorrência da 
antropização ocasionada em tempos anteriores.

Fauna
A fauna representa todos os animais silvestres per-

tencentes aos diferentes grupos taxonômicos; neste EIA/
RIMA foram inventariados os seguintes grupos: ento-
mofauna, megafauna bêntica, herpetofauna, avifauna e 
mastofauna, conforme solicitado no termo de referência 
da ADEMA.

O levantamento da fauna silvestre foi realizado nas 
áreas de influência direta e indireta do empreendimen-
to, o qual fica localizado dentro da Área de Proteção Am-
biental (APA) do Litoral Norte de Sergipe, tendo outras 

duas Unidades de Conservação inseridas, a Reserva Bio-
lógica (ReBio) de Santa Isabel e a Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Dona Benta e seu Caboclo, nos muni-
cípios de Pirambú, Pacatuba e Brejo Grande.

A região das áreas úmidas vizinhas da rodovia SE-100 
representa um ecossistema único no nordeste, conside-
rado similar ao pantanal. Nesta região são encontradas 
diferentes espécies de fauna ameaçadas como o Maca-
co-prego (Cebus xanthosternos), as tartarugas marinhas 
(Eretmochelys imbricata, Chelonia mydas, Lepidochelys 
olivacea, Caretta caretta), e o chorozinho-de-papo-preto 
(Herpsilochmus pectoralis).

Também são encontradas espécies endêmicas de 
aves como choca-do-planalto (Thamnophilus pelzelni), 
chorozinho-de-papo-preto (Herpsilochmus pectoralis), 
sabiá-da-praia (Mimus gilvus) e figuinha-do-mangue 
(Conirostrum bicolor); a rã (Scinax agilis); o lagarto (Tro-
pidurus hygomi).
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Cobra verde (Philodryas olfersii) comumente encontrada 
na região de restinga.

Exemplo de espécie endêmica de ave encontrada na região, 
o Sabiá-da-praia (Mimus gilvus).

As lagoas temporárias e perenes são importantes no 
ciclo de vida das espécies que dependem delas, entre 
anfíbios, insetos, répteis e aves. Representam o habitat, 
fornecem alimentação, abrigo e sítios de reprodução, 
ao albergar uma diversidade importante de fauna onde 
precisam ser tomados alguns cuidados na pavimentação 
da rodovia SE100. Tais como sistemas de drenagem em 
pontos específicos, que permitam livre passagem do flu-
xo da água, e da fauna.

A pavimentação da rodovia SE100 provocará um au-
mento no número de veículos que transitarão a região, 
além de permitir maior velocidade nos fluxo dos mes-
mos. Existem alguns pontos na rodovia que ainda apre-
sentam fragmentos florestais e que representam áreas 
que potencialmente poderão apresentar maiores índi-
ces de atropelamento de animais silvestres, embora não 
exista nenhum estudo prévio. É sugerida a colocação de 
placas preventivas para evitar atropelamento de fauna 
silvestre. 

Ao tomar em conta estas medidas sugeridas, busca-
-se minimizar os impactos negativos da pavimentação 
da rodovia SE100 sobre a fauna silvestre residente nos 
ecossistemas encontrados na região. Embora existam 
três Unidades de Conservação na região, a pavimenta-
ção desta rodovia pode gerar expectativas imobiliárias 
da área, que atrairá investidores, pelo qual tem que to-
mar as medidas necessárias para minimizar os impactos 
antropogênicos sobre a fauna silvestre da região.

Fauna Aquática
Os ambientes úmidos investigados – lagoas, charcos 

e brejos – tem sua ocorrência associada as restingas, e 
ocorrem em terrenos deprimidos, cujo volume d’água 
aumenta nos períodos de maior ocorrência de chuvas e 
apresentam forma geralmente alongada e extensa. 

Nos brejos a cobertura vegetal dominante é de gra-
míneas, a exemplo das taboas, e ciperáceas como os 
carrapichos; nas acumulações de maior profundidade, 
podem ocorrer macrófitas como a baronesa e o aguapé. 
As lagoas estão circundadas por terrenos mais altos, atu-
ando como reservatórios de água pluvial drenada, sendo 
permanentes e mais profundas, e por isto não permitem 
o desenvolvimento da vegetação. 

No litoral norte de Sergipe, são encontradas lagoas 
permanentes e temporárias, de maior ocorrência em Pi-
rambu, Pacatuba e Brejo Grande, municípios incluídos 
neste estudo. Estas lagoas são alimentadas pelo lençol 
freático e se intercomunicam pelos charcos. Na época 
chuvosa, algumas delas são alcançadas pelas águas do 
rio Poxim-Betume. 

Estrada dividindo as lagoas na região impede o fluxo natu-
ral da água e da fauna associada.

Exemplo das lagoas encontradas na região da rodovia 
SE100, este ecossistema é importante para cumprir o ciclo 
de vida de diferentes insetos.
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O estudo da fauna aquática destes ambientes foi re-
alizado em julho de 2009. A sua ocorrência e caracteri-
zação foi descrita a partir de realização de entrevistas 
com pescadores e moradores dos povoados Aguilhadas, 
Alagamar, Aningas, Lagoa Redonda e Santa Isabel, em 
Pirambu; Tigre, Junça, Boca da Barra e Ponta dos Man-
gues, em Pacatuba; Carapitanga, Garatuba, Saramén e 
Brejão dos Negros, em Brejo Grande, no mês de agosto 
de 2009. Em algumas localidades, houve o acompanha-
mento da atividade pesqueira e/ou do desembarque de 
pesca. Estão incluídas informações sobre o riacho Santo 
Antonio, afluente do Poxim-Betume (FARIAS, 2003), utili-
zadas para checagem de ocorrência com moradores de 
povoados próximos ao rio Poxim-Betume. Também foi 
solicitado aos pescadores que preservassem um exem-
plar de cada espécie para posterior identificação.

Para a confirmação e registro da ocorrência das espé-
cies não observadas nas despescas foram apresentadas 
aos entrevistados fotografias de exemplares anterior-
mente encontrados no rio São Francisco, e em outras 
lagoas do litoral norte do Estado, sendo anotada a desig-
nação popular para a mesma. 

Nos ecossistemas investigados, inseridos na área de 
influência do empreendimento, a atividade pesqueira 
é realizada de modo artesanal, com utilização de redes 

de mão (redinha, travessa), puçá ou covos, com ou sem 
canoa, de forma individual ou em pequenos grupos, na 
maioria pertencente à mesma família. 

Os entrevistados declararam exercer a pesca com a fi-
nalidade principal de consumo familiar, pois são também 
pequenos agricultores e quando ocorre excedente, espe-
cialmente no inverno, comercializam-no no povoado.

Os resultados permitiram registrar a ocorrência de 
peixes, crustáceos e moluscos. As espécies de elevado 
valor comercial como carapebas, robalos e tainhas fo-
ram encontradas em lagoas que se comunicam com o 
mar, a exemplo de Sangradouro e Redonda, em Pirambu.  
Também foi registrada a ocorrência de espécies exóticas, 
como o cará-boi, cará-sulapa e xira. Em Ponta dos Man-
gues, foram encontrados pescadores que coletam várias 
espécies de peixes e camarões de origem marinha. 

Com relação aos invertebrados aquáticos, foi regis-
trada a ocorrência do camarão de água doce, designado 
localmente como saburica, pitu ou aratanha. Dentre os 
crustáceos de origem marinha, foram citadas três espé-
cies de camarões (camarão branco, camarão sete-barbas 
e camarão rosa); três de caranguejo (caranguejo uçá; 
guanhamum e aratu); duas de siri; e cinco de moluscos 
(ostra, unha de velho, sururu e maçunim). 

 
Carapeba (Eugerres brasilianus)   

 
Xaréu (Caranx hippos)



29RIMA - RODOVIA SE-100 – PIRAMBU/FOZ DO RIO SÃO FRANCISCO

 
Caranha (Lutjanus cyanopterus)

 
Tainha (Mugil sp)

 
Milongo (Gobionellus oceanicus)

Robalo (Centropomus undecimalis)  

 
Pilombeta (Lycengraulis grossidens)  

 

Bagre amarelo (Aspistor luniscutis)  
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Meio Antrópico
A análise do meio socioeconômico (meio antrópico) 

no EIA/RIMA abrangeu os seguintes itens:
Dinâmica populacional
Saúde pública e saneamento
Infraestrutura regional
Uso e ocupação do solo
Patrimônio histórico e cultural

O presente estudo constou do levantamento e análi-
se de dados relativos ao meio sócio econômico na região 
de abrangência da Rodovia SE -100: Trecho Pirambu-Foz 
do Rio São Francisco. Os dados primários foram coleta-

2000 - 2010

11,53

11,3

8,2

-0,3

1,0

Taxa de Cresc. 
populacional (%)

2000 2010

Municípios

Pirambú

Pacatuba

B. Grande

Japoatã

Ilha das Flores

7.255

11.536

7.102

13.020

8.281

33,27

31,69

47,34

31,00

15,62

8.369

13.137

7.742

12.938

8.348

40,65

35,14

52,01

31,76

152,78

Densidade
demográ�ca 

(pessoas/km²)
População

total
População

total

Densidade
demográ�ca 

(pessoas/km²)

dos “in loco”, a partir da aplicação de entrevistas semi-
-estruturadas e questionários junto a representantes das 
comunidades, moradores e funcionários públicos. Os da-
dos secundários foram obtidos através de consultas sis-
tematizadas a instituições governamentais (secretarias e 
órgão administrativos municipais, estaduais e federais) e 
censos realizados pelo IBGE.

Dinâmica Populacional
Os municípios da Área de Influência do empreendimen-

to apresentam populações expressivas residentes na área 
rural, e são constituídas, na maioria por crianças e jovens. 
De acordo com dados do IBGE (2012), a contagem da po-
pulação no ano de 2010 segue na tabela abaixo. 

Considerando as contagens realizadas em censos de-
mográficos, verifica-se um baixo crescimento das popu-
lações destes municípios no período 2000-2010.

Saúde Pública e Saneamento

O sistema de atendimento à saúde nos municípios da 
AI é constituído por unidades de básicas de assistência. 
Os municípios não possuem hospitais públicos e/ou pri-

  População e densidade demográfica dos municípios da AI (2000 e 2010).

 Forma de abastecimento de água, existência de banheiro ou sanitário, tipo de esgotamento sanitário e destino 
do lixo - Municípios Pirambú, Pacatuba, Brejo Grande, Japoatã e Ilha das Flores.

Fonte - Adaptado IBGE, 2012

Fonte - Anuário Estatístico de Sergipe, 2005.

vados e os enfermos de maior urgência ou gravidade são 
encaminhados para Aracaju ou para outros municípios 
com maiores recursos de saúde pública e/ou privada. 

Quanto às condições de saneamento, os dados do 
IBGE referentes ao ano 2000 demonstraram a necessi-
dade de grandes investimentos em toda a região, tanto 
na área urbana, quanto na área rural.  Através da tabela 
abaixo é possível visualizar alguns parâmetros relaciona-
dos com o saneamento público. 

Destino do lixo

637

2070

1015

1876

512

1046

506

598

1066

1348

Abastecimento de água
Total de 

domicílios

Banheiro ou sanitário

Municípios

1398

1534

1076

1951

1233

148

687

167

357

72

137

355

370

634

555

1527

1006

1092

2020

1718

16

3

3

6

30

156

1570

521

922

142

1683

2576

1613

2942

1860

Poço ou 
nascente OutrosRede geral

Tinham

Total Rede 
geral

Não 
tinham

OutrosColetado

Pirambú

Pacatuba

B. Grande

Japoatã

Ilha das Flores
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Lavagem de roupas e utensílios domésticos no riacho – Povoa-
do Aningas 

Estrada não pavimentada – acesso para os povoados Aningas e 
Lagoa Redonda

O abastecimento de água nesses municípios é res-
ponsabilidade da Companhia de Saneamento de Sergi-
pe – DESO, que capta água aduzida de rio, distribuindo-
-a para as sedes municipais e povoados.   Os moradores 
que não dispõem de água encanada, a exemplo dos Po-
voados Ponta do Mangue e Anigas II recolhem a água 
nos rios e riachos e usam essa água para limpeza geral e 
lavagem de roupas.

O lixo também é um problema de sanidade públi-
ca na região. As sedes municipais contam com coleta e 
transporte de lixo em caçambas acionadas por trator ou 
por caminhões. O descarte é feito em terrenos baldios, 
onde é enterrado ou queimado. Em decorrência da pro-
ximidade ao município de Pirambú, no povoado Agui-
lhadas o lixo é recolhido pela prefeitura municipal duas 
vezes na semana, entretanto, nos sítios mais distantes o 
lixo é queimado.

Infra-estrutura Regional
O acesso aos municípios da área de influência da 

rodovia se dá através de rodovias asfaltadas de jurisdi-
ção estadual e federal, com embarque e desembarque 
em estações rodoviárias. Os municípios não dispõem 
de ferrovias de ligação a outros municípios sergipanos 
e a outros Estados Federativos e nem de aeroportos. O 
transporte fluvial é feito por lanchas e canoas.

O transporte é um das principais dificuldades para os 
moradores dos povoados da área de influência, especial-
mente, para os povoados mais distantes da sede munici-
pal. Para essas comunidades, as opções são o ônibus dos 
estudantes que circula nos horários dos períodos escola-
res, caronas em carros particulares, e os carros de trans-
porte de mercadorias nos dias de feira livre. As estradas 
de acesso a estes povoados não são pavimentadas, ou 
apresentam pequenos trechos de pavimentação.

Todos os municípios e povoados da área de influên-
cia do projeto rodoviário contam com serviço de energia 
elétrica fornecido pela ENERGISA, distribuidora do Siste-
ma Cataguazes-Leopoldina (grupo privado de energia 
elétrica). A ampliação do serviço se deu a partir do pro-
jeto do Governo Federal “Luz no Campo” que beneficiou 
povoados e lugarejos da AID. Cita-se os lugarejos: Tigre, 
Jonsa e algumas residências de Água Boa.

O sistema de telecomunicações é representado pelos 
canais de TV locais (Sergipe, Atalaia e Aperipê) com esta-
ção repetidora localizada nos municípios estudados. Em 
todos os povoados são encontradas residências com an-
tenas parabólicas que captam a programação televisiva 
das emissoras locais e de outras regiões.

Uso e Ocupação do solo
O trecho Pirambu/Foz do Rio São Francisco da Rodo-

via SE-100 tem início no povoado Aguilhadas no municí-
pio de Pirambu. Seguindo o traçado da rodovia em dire-
ção a Foz do Rio São Francisco, no povoado Aguilhadas 
a paisagem mostra-se formada por estabelecimentos 
comerciais de pequeno porte, residências de alvenaria 
e sítios com plantação de frutíferas, com predomínio de 
plantação de coco-da-bahia. A área apresenta-se bas-
tante antropizada com trechos onde é possível visualizar 
resquícios da vegetação nativa.

A má conservação das estradas é percebida especial-
mente, na época de chuva, com trechos praticamente intra-
fegáveis. As estradas de terra permanecem alagadas dificul-
tando o acesso de veículos de menor porte aos povoados. 
Os moradores informaram que, nestas ocasiões a montaria 
em cavalos ou em carroças com tração animal são os meios 
de transporte mais seguros. Isso, praticamente inviabiliza a 
visita das equipes do PSF nos postos de saúde e o transito 
de professores e alunos para as escolas. 
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Área de plantação de coco-da-bahia ao longo do traça-
do da rodovia

Morro da Lucrécia – Lagoa Redonda

Trecho da estrada com vegetação diversificada

Ao longo da rodovia é possivel visualizar diferentes 
expressões da vegetação tipica de campos limpos e su-
jos, capoeira, caatinga e vegetação hidrófila, manguezais 
e restinga. Apresenta trechos de áreas alagadas cercadas 
por vegetação de restinga ou ladeadas por dunas, tendo 
no fundo o mar.

Diversos povoados são atravessados pela rodovia, 
bem com pequenas localidades e empreendimentos. No 
Km 30,6 está situada a Base Severo Vilares de explora-
ção de combustíveis fósseis e mais a diante, no Km 33,0 
tem-se um pequeno aglomerado de casas de alvenaria e 
barro e uma igreja. 

Patrimônio Histórico e Cultural
Nas adjacências da área de influência do empreendi-

mento encontram-se áreas de interesse cientifico, histórico 

e de manifestação cultural determinadas pelo ambiente es-
pecifico em que se manifestam e muitas vezes se mesclam.

As áreas de interesse cientifico e histórico e os sítios ar-
queológicos presentes no município Pirambu, são exem-
plos da interação especificas que ocorrem em um am-
biente. Neste município encontras-e o Projeto TAMAR, um 
centro de estudo de tartarugas marinhas, criado nos anos 
80 pelo IBAMA para preservar as espécies de tartarugas ma-
rinhas ameaçadas de extinção. A base está situada na reser-
va biológica de Santa Isabel. O projeto foi criado

Devido à origem indígena do município são encontra-
dos sítios arqueólogos de importância cientifica e históri-
ca no povoado Lagoa Redonda, em meio das dunas que 
ladeiam a lagoa que recebe o nome do povoado. Dunas e 
lagoas estão presentes na região e constituem um patrimô-
nio histórico cercado de lendas e histórias transmitidas de 
geração em geração. Um exemplo é o Morro da Lucrécia. 
Os nativos contam que, há muitos anos, uma menina cha-
mada Lucrécia foi engolida pela dunas, e quem vai ao lugar 
sozinho costuma ouvir os seus chamados.

As manifestações culturais são as formas com que um 
povo representa e expressa sua cultura. Uma das princi-
pais formas de manifestação cultural e sustentação eco-
nômica de algumas comunidades da área de influência 
é a produção artesanal com palha do ouricuri, herança 
da origem indígena dos municipios Pirambú e Pacatuba. 
Especialmente, no povoado Alagamar-Pirambú o modo 
de vida está relacionado com a atividade artesanal. As 
palhas encontram-se espalhadas na frente das casas, as 
quais são utilizadas para a produção artesanal.
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Artesanato como manifestação cultural – Povoado 
Piranhas

No povoado Brejão dos Negros, município Brejo 
Grande, evidencia-se manifestações culturais fortemen-
te ligadas à cultura africana. Neste povoado residem 
descendentes de quilombolas, com uma história muito 
influente na cultura da região. A comunidade descente 
de escravos africanos que trabalhavam na fazenda Ca-
pivara, localizada entre os povoados Carapitanga e Sa-
ramém, e se refugiaram na mata próxima a essa proprie-
dade, hoje Brejão dos Negros. Apesar da proximidade, 
os negros refugiados utilizavam estratégias de fuga que 
impediam que fossem encontrados.

Outras comunidades quilombolas também são en-
contradas na região. Nos limites dos municípios Barra 
dos Coqueiros e Pirambu tem-se a comunidade rema-
nescente de quilombo Pontal da Barra, anteriormente 
denominada de Ilha do Rato.  

Outro patrimônio cultural é a aldeia de pescadores denominada de Cabeço. O povoado foi destruído por invasão 
do mar, depois da inauguração em Estação Xingó da Chesf em Canindé do são Francisco. O refluxo das águas dese-
quilibrou o braço-de-ferro que existia entre o rio e o mar. A maré avançou sem parar, engolindo as casas e a igreja do 
Bom Jesus. Hoje resta apenas uma faixa de areia e parte do farol. Entretanto, bravos moradores continuam morando 
nesta região, que passou a ser também um ponto turístico do município.
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5Análise dos 
Impactos Ambientais

A Resolução CONAMA 01/86 considera como Impac-
to Ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das ati-
vidades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
As atividades sociais e econômicas; 
A biota; 
As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
A qualidade dos recursos ambientais. 

A Avaliação dos Impactos Ambientais tem como ob-
jetivo identificar, prever, avaliar e mitigar os efeitos rele-
vantes de ordem biofísica, social e econômica de ativi-
dades antes que decisões importantes sejam tomadas. 
Em outras palavras, o objetivo de se estudar os impactos 
ambientais é, principalmente, o de avaliar as consequ-
ências de algumas ações, para que possa haver a pre-
venção da qualidade do ambiente onde o projeto será 
implantado e em seu entorno.

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente

A análise ambiental dos impactos relativos ao em-
preendimento em estudo visa determinar a viabilidade 
ambiental do projeto e, por outro lado, recomendar me-
didas mitigadoras dos efeitos negativos, e/ou potencia-
lizadoras de impactos positivos associados à implemen-
tação do projeto.

Metodologia 
Aplicada

Os impactos ambientais foram analisados através 
de uma técnica chamada “Ad Hoc”, que permite desen-
volver uma avaliação de impactos ambientais de forma 
simples, objetiva e dissertativa. Os impactos são identifi-
cados, e depois caracterizados e resumidos por meio de 
tabelas ou matrizes.

Em seguida, foram elaborados outros 3 tipos de matrizes:
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a) Matrizes qualitativas, 
Essa matriz destaca a Ação impactante com ativida-

des relacionadas para as fases de planejamento, mobili-
zação, instalação, desmobilização e operação;

b) Matrizes modificadas de Singer, 
Avalia os impactos com relação a diversos parâme-

tros tais como: Ações; Atributos ambientais; qual o meio 
que afeta (água, ar, solo, população, vegetação, animais) 
e qual a classificação, tanto para a fase de construção 
quanto de operação;

c) Matrizes Modificadas de Leopold, 
Essa matriz faz a interação entre as ações impactantes 

previstas para o projeto e os seus efeitos no meio, iden-
tificando os principais impactos e/ou riscos ambientais 
e classificando quanto a incidência, magnitude e caráter 
(se benéfico ou adverso), se são reversíveis ou não, pe-
riodicidade e temporalidade, considerando as fases de 
Construção e Operação. Essa matriz permite ainda quan-
tificar os impactos, a partir de uma nota que é atribuída 
a depender da sua significância, podendo essa nota ser 
positiva para impactos positivos e negativa para impac-
tos negativos . Desse modo é avaliado se, após somató-
rio das notas de todos os impactos analisados, o empre-
endimento atinge uma pontuação positiva ou negativa, 
concluindo assim a avaliação de impacto ambiental

Fase Atividades Impactos

Estudos de viabilidade técnico-econômica e 
de alternativas de traçado

Divulgação do empreendimento

Investigações geotécnicas preliminares, 
levantamentos topográ�cos e cadastrais

Declaração de utilidade pública e anúncio de 
desapropriações

Terraplanagem, execução de cortes e aterros
Implantação de sistema de drenagem de 
águas pluviais

Aterramento parcial de corpos hídricos

Transporte e disposição de materiais em 
bota-foras 

Transporte de insumos e materiais para os 
canteiros e distribuição na área de 
construção

Execução de obras de arte

Preparação do leito carroçável

Pavimentação

Plantio em taludes e outras áreas

Sinalização

Manutenção de máquinas e equipamentos

Expectativas e inquietação junto à população

Especulação imobiliária

Alteração da qualidade das águas super�ciais

Alteração da qualidade do ar

Alteração do ambiente sonoro

Alteração das propriedades físicas e 
biológicas do solo
Risco de poluição da água e do solo com 
substâncias químicas

Impermeabilização de zonas de recarga 

Destruição e fragmentação de habitats da 
vida selvagem

Perda e afugentamento de espécimes 
da fauna

Alteração ou perda de sítios arqueológicos e 
outros elementos do patrimônio cultural

Impacto visual

Estresse sobre vegetação natural

Geração de resíduos sólidos

Geração de empregos

Diminuição do espelho d’água

Desmontagem do canteiro de obras

Retirada de entulho e resíduos

Recuperação de áreas degradadas

Dispensa da mão-de-obra

Expectativas e inquietação junto à população

Recuperação de habitats

Redução de processos erosivos

Redução das oportunidades de trabalho

Redução da arrecadação tributária

Circulação de veículos

Conservação e manutenção da via

Incentivo ao Turismo

Incentivo ao transporte intermunicipal

Conservação e manutenção de áreas verdes

Proteção da faixa de domínio

Controle de operações

Execução da desapropriação, desocupação 
de imóveis e demolições

Pagamento de indenizações

Remanejamento de redes de utilidades públicas

Contratação de serviços

Contratação de mão-de-obra

Implantação de canteiros, acampamentos e 
áreas de apoio

Abertura de vias de acesso e pistas de serviço

Transporte de máquinas até os locais das obras

Desvios e bloqueios de trânsito de veículos, 
pedestres e animais

Aquisição e estocagem de bens e insumos

Remoção da vegetação

Implantação de pedreiras ou aquisição de brita

Instalação de usina de asfalto

Alteração da qualidade das águas super�ciais

Alteração das propriedades físicas e 
biológicas do solo

Alteração da qualidade do ar

Alteração do ambiente sonoro

Destruição e fragmentação de habitats da 
vida selvagem

Perda e afugentamento de espécimes da fauna

Alteração ou perda de sítios arqueológicos 
e outros elementos do patrimônio cultural

Impacto visual

Estresse sobre vegetação natural

Geração de resíduos sólidos

Geração de empregos

Aumento na arrecadação de impostos

Aumento do capital da população

Emissão de poluentes atmosféricos
Geração de ruído
Perturbação e afugentamento da fauna
Perda de espécimes da fauna por atropelamento
Estresse sobre vegetação natural
Bloqueio ou restrição de movimento 
através da rodovia 
Interferência com caminhos e passagens 
pré-existentes
Aumento do tráfego nas vias interconectadas
Adensamento da ocupação nas margens e 
entorno
Valorização/desvalorização imobiliária;
Propulsão ao desenvolvimento turístico;
Melhoria da qualidade de vida da população
Aumento da demanda de serviços de 
infraestrutura urbana
Indução ao desenvolvimento urbano

PLANEJAMENTO

IMPLATAÇÃO: 
ATIVIDADES 

PREPARATÓRIAS

IMPLANTAÇÃO: 
ATIVIDADES DE 
CONSTRUÇÃO

DESMOBILIZAÇÃO

OPERAÇÃO

Descrição dos Principais Impactos


