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APR ESENTAÇÕES

Desde 2002 em Pernambuco e atualmente localizado no Centro de Convenções
do Recife, o Parque de Diversões Mirabilandia se consolidou como um dos
principais atrativos turísticos de lazer do estado, além de ser o único parque
temático do Norte e Nordeste, fornecendo uma alternativa de lazer sã e segura
para crianças e famílias, que incorporaram o empreendimento como parte do seu
roteiro de diversão.
Decorridos doze anos de atividades o parque atingiu proporções muito maiores,
não só fisicamente, como também em número de visitantes. Já são quase 40
atrações projetadas para atender todas as idades, ideal para toda a família e
diferentes grupos sociais, como adolescentes, jovens e adultos. Também são
realizados periodicamente espetáculos educativos com a finalidade de promover
a cultura brasileira e em especial a cultura pernambucana. Além de eventos
temáticos, com destaque para a Hora do Terror, um dos maiores eventos
temáticos da América Latina, que envolve mais de 250 profissionais entre atuação,
produção e apoio.
Como parte desse processo de crescimento está à proposta do Novo Mirabilandia,
que iniciará a partir da transferência do parque para uma nova área, muito maior
e de maior potencial, objetivando construir um dos maiores parques de diversões
do país e inserir o município de Paulista dentro do roteiro de turismo de diversão
em grande escala.
A proposta ainda é arrojada em termos do modelo de gestão que está sendo
previsto, pois considera a inserção do equipamento dentro do remanescente de
mata atlântica conhecido como a Mata do Ronca, permitindo colocar a serviço da
sociedade e com total sustentabilidade tudo o que de melhor oferece um parque
de diversões temático, e tudo o que de melhor oferece a vegetação nativa com
toda sua exuberância e beleza.
O Parque Temático de Turismo e Lazer terá como valor paisagístico e referencial
a própria floresta, sendo que a manutenção e conservação da vegetação não será
apenas parte da responsabilidade legal do empreendedor, mas também parte
importante do seu objetivo empresarial.
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CARACTER IZ AÇÃO D O EMPR EENDIMENTO

Uma série de fatores levaram aos proprietários do Parque Mirabilandia a tomar a
decisão de transferir sua sede para o município de Paulista e especificamente para
o setor conhecido como Mata do Ronca. O motivador final foi o requerimento
da área atual no Centro de Convenções pela Empresa Pernambucana de Turismo
(EMPETUR), fruto da necessidade de ampliação do referido centro. A partir daí os
proprietários do parque iniciaram a procura de uma nova área dentro do estado
de Pernambuco que fosse mais ampla, em atendimento a crescente demanda, e
capaz de dotar o parque de maior visibilidade e compatibilidade com as novas
necessidades dos usuários.
Nessa procura surgiu a possibilidade de aquisição da gleba denominada como
Engenho Jardim BR 101 conhecida localmente como Mata do Ronca, e em função
das características dela, a possibilidade de revestir o parque de um perfil
ecológico/ambiental, conciliando-o com um espaço de beleza cênica grandiosa,
dotado de área contemplativa e arborizada que permitiria aos visitantes não
apenas disfrutar as atrações temáticas do parque, mas vivenciar uma experiência
única e inesquecível com íntimo contato com a natureza.
A proposta foi colocada para consideração da Prefeitura de Paulista que mostrou
total interesse, pois a forma como o projeto foi concebido se enquadrava de forma
muito coerente no planejamento do Município, que passa atualmente por um
processo de modernização visando aproveitar os bons ventos de desenvolvimento
que se vislumbram em função da proximidade com o polo industrial de Goiana.
Adicionalmente a isso, o zoneamento previsto no Plano Diretor do Município
permitia a implantação na área de empreendimentos que promovessem o lazer, o
esporte, a cultura, a educação ambiental e a pesquisa, sempre e quando fosse
garantido que a função ambiental da área seria no mínimo mantida e idealmente
potencializada.
Com todos os elementos se encaixando perfeitamente deu-se início a uma
exaustiva análise de viabilidade jurídica desenvolvida paralelamente com a área
técnica, de tal forma a lapidar um projeto que à luz da legislação ambiental vigente
na esfera federal, estadual e municipal, não apresentasse nenhuma restrição para
a não implantação.
Superado esse estágio deu-se partida à etapa de licenciamento ambiental, que
redundou na solicitação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) cujo RIMA
corresponde ao presente documento.
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Mata do Ronca. Assim é como se
conhece esse setor compreendido
entre a BR-101 e a Rua 07 do Bairro de
Jardim Paulista Alto que resguarda um
remanescente de mata atlântica
importante com aproximadamente
156 hectares. A maior parte desta mata
está inserida dentro do Município de
Paulista, enquanto que uma pequena
porção pertence ao município do
Recife.
Uma parcela dessa mata (146,19 ha) foi
classificada como ZONA ESPECIAL DE
CONSERVAÇÃO
URBANA
E
AMBIENTAL - ZECUA DO RONCA e dentro da ZECUA se insere a Gleba adquirida
pelo empreendedor. Dentro da gleba por sua vez foi delimitada a área que
efetivamente será ocupada pelo parque e que totaliza 27,4 hectares totalmente
inseridos no município de Paulista.
Para maior compreensão apresentam-se as seguintes definições:
GLEBA DO EMPREENDEDOR – Refere-se ao terreno adquirido pelo
empreendedor que totaliza 129,60 hectares. Eventualmente no estudo se
faz referência a esta gleba denominando-a como “imóvel”.
ÁREA DO PARQUE – Refere-se à fração de terreno inserida na Gleba do
Empreendedor que será ocupada efetivamente pelo novo Parque
Mirabilandia, totalizando 27,4 hectares inseridos 100% dentro do
município de Paulista.
Dentro deste perímetro de 27,4 hectares estarão contidas todas as
intervenções requeridas para implantação do parque, incluindo as saias dos
aterros de corte e aterro, a faixa de amortecimento de 08m e as zonas de
diversões e apoio previstas.
ZECUA DO RONCA – Refere-se à ZONA ESPECIAL DE CONSERVAÇÃO
URBANA E AMBIENTAL - ZECUA DO RONCA, definida pelo Plano Diretor
do município do Paulista. A ZECUA do Ronca apresenta uma área de 146,19
hectares e dentro dela se insere parcialmente a Gleba do Empreendedor e
integralmente a Área do Parque.
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MATA DO RONCA – Refere-se à referência espacial que tem os moradores
de Paulista para com este setor. A população conhece o local e se refere a
ele como a Mata do Ronca. Em termos cartográficos, verifica-se que a área
florestada desta mata é maior que a ZECUA do Ronca.
F I GU R A 1 – L O CA LI Z A ÇÃ O D O EM P R E E N DI M E N T O

Sim. Inicialmente foi avaliada a transferência do empreendimento para a região
metropolitana de Salvador ou região metropolitana de Fortaleza, tendo em vista
as similaridades mercadológicas e o potencial oferecido em termos de
infraestrutura e incentivos econômicos. No entanto, o Mirabilandia em
7
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Pernambuco já está consolidado e seria um retrocesso abandonar a posição de
liderança que se tem no estado. O grupo empreendedor é experiente e sabe da
importância da escolha da localização para a viabilidade econômica do
Empreendimento. Exemplos de parques consagrados no Brasil como o Hopi Hari
(SP), Beto Carreiro World, Beach Park de Fortaleza são prova desta afirmação.
Focados em Pernambuco limitaram a procura de áreas à RMR e especificamente a
locais com acesso através de BR e distanciados entre 30 e 40 km do aeroporto
internacional do Recife, o que é estratégico para a concepção do parque, pois
sabe-se que Parques Temáticos de grande porte podem incrementar
substancialmente o turismo de uma região podendo em alguns casos chegar a
responder por 80% dos pacotes turísticos vendidos.
Procura de áreas na saída pela BR-232, BR-408, na BR-101 sul e norte foram
efetuadas, no entanto, em nenhum caso foi identificada uma área que cumprisse
as premissas que o empreendedor estava precisando. Nesse processo surgiu a
oportunidade de aquisição do imóvel na Mata do Ronca, e após avaliar
conjuntamente com a Prefeitura a viabilidade jurídica de implantar o imóvel neste
local, decidiu-se pela compra do terreno.
Além das dimensões favoráveis, a área apresenta inúmeros benefícios para a
viabilidade do parque como o acesso direto pela rodovia BR 101- Norte que
interliga outras capitais do Nordeste, como Maceió, João Pessoa e Natal; a
proximidade do Aeroporto Internacional Gilberto Freire do Recife a cerca de 30
km e do Aeroporto Internacional Presidente Castro na região metropolitana de
João Pessoa distante cerca de 120 km.

O novo Mirabilandia irá incorporar o que se tem de mais moderno em termos de
conceito para esta tipologia de empreendimento, incluindo diversidade de
atrações para todas as faixas etárias, acesso para deficientes físicos, gestão de
segurança, gestão de manutenção e gestão de operação. Especificamente o novo
Mirabilandia foi concebido para atender integralmente ao conjunto de requisitos
e diretrizes contidas nas normas NBR 15926 de 2011 que visam estabelecer um
padrão de segurança nos parques de diversões do Brasil, nivelando-os com as
normas internacionais.
O Novo parque de diversões Mirabilandia deverá ocupar uma área de
aproximadamente 27.400 m² capacitada para receber um público de projeto
estimado em 7.000 pessoas em determinados momentos da operação. Assim
sendo, o parque deverá estar dotado com todos os projetos de acessibilidade,
segurança, saneamento, contingências, comunicações dentre outros para garantir
o correto funcionamento da unidade dentro dos padrões modernos dos parques
de diversões.
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O Novo Mirabilandia não será apenas diversão para crianças, pois estão previstos
usos diversos como comercio, restaurante, teatro e arena de eventos dentre outras
atrações.
As principais premissas do projeto são as seguintes:
Atendimento das restrições ambientais identificadas ao longo do processo,
no sentido de não suprimir vegetação em estágio médio de regeneração
nem adentrar o projeto em áreas de preservação permanente – APP;
Aproveitamento das porções preferencialmente planas ou de baixa
declividade do terreno, visando o menor impacto ambiental e melhor
custo/benefício da obra;
Desenvolvimento do projeto em diversos níveis, fazendo uso de taludes de
corte e passeios e passarelas elevadas, de tal forma a minimizar a
movimentação de terra e maximizar a possibilidade de preservar indivíduos
arbóreos que ficariam inseridos dentro do lay-out do parque (ILUSTRAÇÃO
01);
I L U S T R A Ç Ã O 1 – CO N C E I T O S D E M I NI M I Z A Ç Ã O D A M O V I M E N T A Ç Ã O D E T E R R A

Projeto modular que permita desenvolver o projeto total através de várias
etapas, mas garantindo em todas elas a segurança dos usuários, o serviço
aos usuários e a proteção do meio ambiente;
Acesso principal a ser realizado a partir da BR-101, através de pistas locais
dimensionadas de tal forma que não comprometam a circulação na
rodovia;
Criação de uma via interna periférica com acessos independentes para
visitantes e serviços e ligação direta com o pátio de estacionamento;
Integração do parque com a mata do entorno, fortalecendo o conceito
contemplativo de empreendimento inserido dentro de um remanescente
de floresta atlântica;
Viabilizar uma faixa de amortização mínima de 08m de largura entre a
borda da mata remanescente e o início das atividades do parque, sendo
que esta faixa poderá ser utilizada para efeitos de circulação de serviço e
demais atividades de baixo impacto;
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Incorporar no projeto a vegetação nativa caracterizada como estágio
médio de regeneração existente dentro da área de implantação de 27,4
hectares;
ILUSTRAÇÃO
2–
E X E M PL O
DE
EM P R E E N D I M E N T O
HA R M O N I O SA M E N T E C O M V E GE T A Ç Ã O N A T I V A

INTERAGINDO

Sob essas premissas foi definido o MASTERPLAN do empreendimento prevendo
14 zonas conforme se ilustra na FIGURA 02. Note-se na referida figura o conceito
de integração do parque com a vegetação em estágio médio de regeneração a
qual não será suprimida.
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F I GU R A 2 – Z O N E A M E N T O PR O P O S T O PA R A O N O VO M I R A B I L A N D I A
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ESTACIONAMENTO

1.800 vagas comuns, com os
percentuais previstos em norma para
PNE, idosos e gestantes;
40 vagas V.I.P;
120 vagas para ônibus;
180 vagas para motos;
10 vagas para táxi;
Rotatória para desembarque;
Alameda de acesso ao pavilhão;
Centro de Educação Ambiental e de
Apoio ao Turista.

ADMINISTRAÇÃO

Bloco administrativo;
Bloco de controle e apoio dos
funcionários;
Ambulatório;
Estacionamento privativo.

MACROZONA ESPLANADA CENTRAL

MACROZONA DE ALIMENTAÇÃO

Pavilhão de acesso;
Praça de acesso;
Alameda de acesso principal;
Loja âncora de souvenires;
Subestação elétrica e grupo gerador.

Praça de alimentação (capacidade
400 mesas);
Terraço mirante;
Baterias de banheiros
Serviço e apoio as praças;
Praça de alimentação dos
funcionários;
Central temporária de recolhimento
de lixo;
Docas (carga e descarga);
Poço de captação de água;
Reservatório superior e inferior.

MACROZONA DE DIVERSÃO 1- RADICAL

MACROZONA DE DIVERSÃO 2 – INFANTIL

02 equipamentos de diversão;
Praça de convivência;
Bloco de apoio (comércio, serviço e
administração);
Corredor de serviço – semienterrado.

05 equipamentos de diversão;
Circuito de Equipamentos infláveis
Casa cenográfica Mike e Otto
Praça de convivência temática;
Anfiteatro ao ar livre;
Área técnica: subestação elétrica e
gerador.

12

MACROZONA COMERCIAL

Restaurante temático com terraço
mirante;
Estacionamento privativo.

MACROZONA DE DIVERSÃO 3 – FAMILIAR

05 equipamentos de diversão;
Praça de convivência com fonte seca;
Espelho d’água;
Módulo de apoio (lanchonetes e
sanitários);
Torre de desembarque da tirolesa.
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MACROZONA DE DIVERSÃO 4 – RADICAL

03 equipamentos de diversão;
Praça de convivência;
Módulo de apoio (lanchonetes e
sanitários).

MACROZONA DE DIVERSÃO 8 – TERROR

Equipamentos de diversão;
Praça de convivência temática;
Tenda eletrônica;
Subestação elétrica e grupo gerador.

MACROZONA DE DIVERSÃO 5 – FAMILIAR
ECOLÓGICA

MACROZONA DE DIVERSÃO 6 – INFANTIL

03 equipamentos de diversão;
Centro de Triagem do bicho
preguiça;
Praça de convivência temática;
Torre de observação de pássaros;
Torre de embarque da tirolesa;
Trilha ecológica;
Arvorismo;
Labirinto 3D ecológico;
Fazendinha, com local para interação
com os animais;
Vila rural cenográfica.

10 equipamentos de diversão;
Praças de convivência temática;
Babylandia (área destinada a crianças
até 03 anos);
Bloco de apoio (comércio/serviço);
Praça educativa;
Módulo de apoio compartilhado
(lanchonetes e sanitários).

MACROZONA EVENTOS

MACROZONA DE MANUTENÇÃO

Teatro (capacidade 400 pessoas);
Concha acústica;
Praça de acesso à arena de eventos;
Arena de eventos;
Apoio técnico para área de eventos.

Galpões de manutenção;
Depósito de equipamentos;
Almoxarifado;
Estacionamento de carretas;
Pátio de manobras.
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MACROZONA DE DIVERSÃO 7 – FAMILIAR

03 equipamentos de diversão;
Salões de festas;
Vila da fantasia com praça de
convivência temática;
Jogos de Sorte;
Jogos eletrônicos;
Módulo de apoio compartilhado
(lanchonetes e sanitários).
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O Novo Parque Mirabilandia será dotado de toda a infraestrutura de serviços
necessária à correta operação dentro dos preceitos da sustentabilidade.
Destaca-se inicialmente o projeto de drenagem superficial que estará
diretamente atrelado ao projeto de terraplenagem direcionado as águas de chuva
às linhas de drenagem de forma controlada, protegendo as superfícies da erosão
superficial. Em termos de abastecimento de água a demanda no cenário de
ocupação máxima (7.000 pessoas) foi estimada em aproximadamente 560m³ de
água por dia e uma reserva técnica de combate a incêndio permanente de no
mínimo 50m³. A opção prioritária para atendimento desta demanda será a
perfuração de poços profundos com captação no aquífero Beberibe.
A gestão de água no parque será voltada a minimizar o consumo através das
seguintes ações:
Implantação de bacias sanitárias e torneiras ecológicas;
Aproveitamento de água de chuva em alguns setores, para limpeza de
pátios e rega de jardins;
Utilização de lavadoras de pressão de baixa vazão;
Campanhas de conscientização dos usuários do parque.
O sistema de esgotamento sanitário estará estruturado a partir de uma rede
coletora que armazenará o efluente e o encaminhará para uma ETE compacta
localizada na parte posterior do parque. O tratamento do efluente atenderá os
padrões da legislação ambiental em vigor e priorizará o lançamento na microbacia
do Riacho Zé Preto, que conforme diagnóstico apresenta menor sensibilidade
ambiental que a microbacia do Riacho do Ronca.
O sistema de gerenciamento de
resíduos sólidos atenderá o disposto
na Lei 12.305 de 2010 que instituiu a
Política Nacional de Resíduos Sólidos e
seu respectivo Decreto Regulador n°
7.404 de 2010, e estará calcado na
aplicação das premissas universais do
gerenciamento de resíduos conhecidas
como 03Rs (Reduzir – Reaproveitar –
Reciclar), o que outrossim, já é efetuado
no parque atual que funciona no Centro
de Convenções.
O Novo Mirabilandia atenderá todas as
normas de Acessibilidade universal
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descritas na NRB 9050, contará com projeto de combate a incêndios aprovado
pelo corpo de bombeiros e adicionalmente com Programa de Emergência.

Sim, o parque foi planejado para que a execução completa seja realizada em 10
anos, com fases de implantação que serão concluídas a cada dois anos. Na FIGURA
03 a seguir se mostram as áreas de ocupação previstas para cada uma das fases
consideradas.
F I GU R A 3 – F A S E S D E I M PL A N T A ÇÃ O D O N O V O M I R A B I L A N D I A

É muito importante mencionar aqui que o EIA/RIMA recomendou que o
licenciamento ambiental fosse igualmente faseado, ou seja, que para cada nova
etapa de intervenção o empreendedor precisará solicitar uma nova licença de
instalação (LI) na Secretaria de Meio Ambiente de Paulista, apresentando no ato
de solicitação OS RESULTADOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL E EVIDENCIA OBJETIVA DO ATENDIMENTO DE TODOS OS
COMPROMISSOS ASSUMIDOS NA FASE DE LICENCIAMENTO.
Este será um dos mecanismos de controle que estão sendo propostos, para garantir
que o empreendimento efetivamente irá contribuir com a preservação e elevação
da qualidade ambiental da ZECUA do Ronca.

Sim. Haverá supressão de vegetação secundária de mata atlântica em estágio inicial
de regeneração. Mas, o que isto significa?
Vegetação secundária significa que a mata do Ronca na forma como se apresenta
atualmente não corresponde à floresta original. No passado ela foi suprimida total
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ou parcialmente ficando totalmente descaracterizada como floresta e com o passar
do tempo e a pesar dos grandes impactos a que vem sendo submetida, veio-se
regenerando até atingir a condição que apresenta atualmente.
Estes grandes impactos mencionados, principalmente o corte seletivo de madeira
e as queimadas não deixam avançar o processo de regeneração natural. Apesar do
passar do tempo, a maior parte da área se estacionou no estágio inicial de
regeneração, ou seja, naquele onde a área apresenta uma predominância de
espécies pioneiras com troncos considerados finos (menores a 08cm de diâmetro),
alturas inferiores a 05m e grande quantidade de vegetação herbácea como a
popular tiririca (Cyperus rotundus L.) que abunda dentro da mata do Ronca.
I L U S T R A Ç Ã O 3 – PA N O R Â M I C A D A VE G E T A ÇÃ O N A M A T A D O R O N C A

Grande parte da área da Mata do Ronca se apresenta como na Foto a, com um estrato herbáceo-arbustivo predominante,
muito denso, onde se observam frequentemente árvores queimadas e algumas pioneiras de maior altura que sobressaem
do dossel médio da vegetação. Em alguns casos estas pioneiras se agrupam como na Foto b, porém, mantendo um estrato
herbáceo-arbustivo denso e predominância de troncos com diâmetro menor a 08cm que enquadram a vegetação dentro
do estágio inicial. Árvores de grande porte como o que se mostra na Foto c são muito raros na Mata do Ronca, sendo a
recomendação do estudo que dentro do possível estes sejam preservados e inseridos dentro do paisagismo do parque.

Esta vegetação em estágio inicial se concentra principalmente nas áreas mais planas
do terreno. A vegetação de melhor qualidade que se encontra no estágio médio
de regeneração se verifica principalmente nos vales profundos da área onde o
acesso é bastante difícil.
Dentro desse contexto confirma-se que haverá supressão de área verde de 24,71
hectares de vegetação em estágio inicial de regeneração, salientando que
NENHUMA SUPRESSÃO FOI AUTORIZADA EM VEGETAÇÃO QUE SE
ENCONTRE EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO.
É importante mencionar que esta supressão será efetuada seguindo procedimentos
técnicos ambientalmente corretos, incluindo o afugentamento e salvamento de
fauna. A supressão irá acompanhando o Faseamento apresentado na FIGURA 03,
sendo estimada que na primeira fase de implantação seja requerida uma supressão
da ordem de 40% do total previsto.
Em termos comparativos a supressão prevista para implantação do parque
corresponde a:
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16,9% da ZECUA DO RONCA;
15,8% do TOTAL DE VEGETAÇÃO QUE SE TEM NO SETOR DO RONCA;

A legislação ambiental em vigor determina que apenas a supressão de mata
atlântica em estágio médio de regeneração deva ser compensada. Entretanto, no
caso do Novo Parque Mirabilandia foi determinado que qualquer supressão
mesmo que seja em estágio inicial deverá ser objeto de compensação. Assim, a
supressão dos 24,71 hectares de vegetação em estágio inicial deverá ser
compensada pelo empreendedor e a proposta é que, uma parte seja feita na
própria ZECUA do Ronca recuperando os setores que se encontram mais
impactados, e a outra parte seja direcionada para a Unidade de Conservação
Parque Natural Municipal Mata do Frio, que se encontra atualmente altamente
impactada.
Esta exigência de compensação na própria mata foi um dos aspectos que levaram
à equipe técnica do EIA a considerar tolerável a supressão prevista, pois prevê-se
que através da recuperação dos setores degradados, do monitoramento
permanente, da transformação em unidade de conservação e da vigilância
constante da área verde evitando-se o corte e o fogo, ao cabo de uma ou duas
décadas todo o remanescente de mais de 100 hectares atinja o estágio médio de
regeneração com aumento na diversidade de espécies e melhoramento da função
ecológica da mata em todos os aspectos.

Sim. A ZECUA do Ronca corresponde a uma formação geomorfológica
denominada como tabuleiro costeiro, que se caracteriza por apresentar cotas
elevadas e um topo semiplano do qual se desprendem vales profundos que
conformam por sua vez a rede de drenagem superficial.
O projeto prevê otimizar a movimentação de terra através da adoção de
plataformas e diferentes níveis de serviço. Entretanto, a área é grande, são
274.000m² (27,4ha) previstos para implantação do parque que terão que ser
conformados para receber os equipamentos. As cotas mais elevadas serão
rebaixadas para fornecer material de aterro para elevar os pontos mais baixos.
No projeto conceitual foi estimada uma movimentação de terra da ordem de
753.000m³ com volumes balanceados de corte e aterro. Espera-se que na
elaboração do projeto executivo estes volumes possam ser diminuídos
substancialmente.
A primeira fase de implantação deverá absorver aproximadamente 50% deste
volume previsto de movimentação de terra.
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Sim. A primeira Fase de implantação prevê a intervenção em 12,84 hectares de
terreno e uma previsão de duração das obras de 24 meses conforme se mostra no
Cronograma da FIGURA 04.
A implantação basicamente estará dividida em três etapas, quais sejam:
Supressão de vegetação e terraplenagem;
Obras civis;
Montagem eletromecânica do parque.
Em algum momento haverá uma superposição de atividades onde se verificará o
maior número de pessoas trabalhando na implantação. As estimativas iniciais
indicam que aproximadamente 100 pessoas participem da implantação do parque
durante os 24 meses de obras. O empreendedor priorizará a contratação de mão
de obra do entorno até onde for possível, pois a montagem eletromecânica dos
brinquedos precisará de mão de obra especializada.
O canteiro de obras estará posicionado na parte posterior do terreno, onde a
vegetação se encontra mais degradada, e ainda se terá o apoio da casa
administrativa que foi construída pelo empreendedor e que pode ser acessada
através da Rua 07 de Jardim Paulista.
F I GU R A 4 - C R O N O G R A M A D E I M P LA N T A Ç Ã O
N°

ATIVIDADE

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS
2 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
3 TERRAPLENAGEM DA ÁREA E PROTEÇÃO DE TALUDES
4 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO
5 IMPLANTAÇÃO DA MACRODRENAGEM
6 EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL
7 IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS
8 MONTAGEM DOS BRINQUEIDOS
9 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PAISAGÍSTICO
10 TESTES

A etapa de operação se refere ao funcionamento rotineiro do parque. O novo
Mirabilandia será operado no mesmo formato gerencial em que funciona o
empreendimento atual onde toda a gestão é realizada com equipe própria. Todas
as equipes e funcionários que trabalham no parque são contratados pelo
Mirabilandia, exceto os seguranças e vigias, que são contratados com empresa
especializada.
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O regime de operação e horários varia em
função da demanda, da temporada e dos
eventos que estejam agendados para cada
período. De forma geral a temporada alta
para o parque vai de julho até janeiro e a
temporada baixa de fevereiro a junho.
O parque Mirabilandia opera atualmente
com um organograma funcional que atende
com suficiência a estrutura atualmente
implantada. No total são 186 funcionários
subordinados a um diretor geral e duas
gerências. Esta estrutura de organograma
será mantida no novo parque, onde se
espera que progressivamente sejam criadas aproximadamente cem (100) novas
vagas de trabalho.
Na operação do Novo Mirabilandia se dará continuidade aos eventos consagrados
que são promovidos como o musical Baile das
Princesas que acontece no mês das crianças, a
Hora do Terror, que completa 12 anos de
exibição e conta com a participação em
média de 110 atores totalmente maquiados e
caracterizados de acordo com o tema em
questão.
Destacam-se
também
os
EVENTOS
FILANTRÓPICOS que o Parque promove.
Todas as quintas-feiras o parque mantém a
bilheteria fechada para o público em geral e
abre os seus portões para os alunos das
escolas da rede pública estadual e municipal
cobrando apenas 70% da meia entrada. O
Mirabilandia participa também do DIA
NACIONAL DA ALEGRIA onde em um único
dia os principais parques do Brasil abrem suas
portas para menores carentes de todo o
Brasil.
Ainda se tem o NATAL LEGAL que acontece todos os anos 15 dias antes do Natal,
em parceria com o Instituto Amigos da Rua e na qual novamente os portões do
parque são abertos para menores carentes da capital e principalmente de todo o
sertão do estado.
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Conforme já foi mencionado, durante a etapa de implantação (obras) estima-se
um contingente de operários de aproximadamente 100 pessoas em uma condição
temporária restrita ao período de implantação de 24 meses.
Já na operação do parque, a estimativa é igualmente de 100 novos empregos
diretos que irão sendo preenchidos na medida em que o Novo Parque assim o
exija totalizando assim uma equipe de 284 pessoas aproximadamente.
O número de empregos indiretos é de difícil apropriação. O BNDS maneja um
fator de 3x para este quesito, ou seja, considera que para cada emprego direto
gerado serão gerados três empregos indiretos. No caso do Novo Mirabilandia, em
alguns eventos este fator poderá ser efetivamente da ordem de 2x, a exemplo do
período da hora do terror, onde um contingente grande de atores e auxiliares é
contratado temporariamente. Finais de semana e período de férias a equipe é
reforçada igualmente. No entanto, em média, considera-se para efeitos de
estimativa que o novo parque deverá manejar um coeficiente de 1x de empregos
indiretos, ou seja, serão gerados em média 100 empregos indiretos no decorrer da
operação.
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3

ALTER NATIVAS E RESTRIÇÕES

Foi mencionado que o projeto foi sendo aperfeiçoado progressivamente até
chegar na proposta que foi estudada no EIA/RIMA. Este aperfeiçoamento esteve
baseado nas restrições impostas pela própria área, seja em termos físicos
decorrente da topografia do terreno, seja em termos legais onde a legislação
determina o que pode e o que não pode ser feito, seja em termos ambientais onde
se buscou preservar os atributos mais valiosos da área.
Assim, é interessante notar como no próprio formato da área do parque, bastante
irregular, fica em evidência a evolução do conceito de preservação. A seguir são
analisadas as diferentes restrições existentes que foram consideradas.

Não. A mata do Ronca não consta na relação de Unidades de Conservação (UC)
do estado de Pernambuco nem do município do Paulista. Ela é uma ZECUA
definida no Artigo 126 da lei 4349/2013 do Plano Diretor como áreas com

expressiva cobertura vegetal, em diferentes estágios de regeneração, contendo
relevantes remanescentes florestais, cuja regulação urbanística prevê, dentre
outros:
i. O papel de amenização ambiental no ambiente urbano;
ii. A proteção dos elementos naturais de valor paisagístico e turístico;
iii. A utilização para atividades de lazer, esporte, cultura, educação ambiental
e pesquisa;
iv. A contenção do processo de expansão dispersa da urbanização.
O entendimento da Prefeitura do Paulista e da equipe técnica do EIA é que o
enquadramento como ZECUA permite a implantação do parque como área de
lazer, mas exige também que se resguarde a função ambiental da área, o que seria
possível através das ações de compensação que foram elencadas anteriormente:
recuperação dos setores degradados, monitoramento permanente, vigilância
permanente e transformação da totalidade da área em uma unidade de
conservação, onde o parque seria uma das zonas a serem definidas no plano de
manejo.

Para áreas com cobertura vegetal de mata atlântica aplicam uma série de leis das
quais as mais importantes são as seguintes:
Lei Federal 12.651/2012 – Novo Código Florestal;
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Lei Federal 11.428/2006 – Lei da Mata Atlântica;
Decreto Federal 6.660/2008 – Regulamento Lei da Mata Atlântica;
Neste conjunto de leis se especifica o que pode e o que não pode ser feito em
áreas de mata atlântica, e em que caso e sobre que condições podem ser autorizada
uma supressão. Dentro desse conjunto de fatores o que se analisa é se o
remanescente está localizado em unidade de conservação ou não, se está
localizado em área rural ou em área urbana, o estágio de regeneração da
vegetação (se é inicial, médio ou avançado), se a supressão envolverá Áreas de
Preservação Permanente (APPs) ou não, a proporção entre o que será suprimido
e o que restará, a presença ou não de espécies em via de extinção ou de relevante
valor, a necessidade de compensação.
TODOS ESSES ASPECTOS FORAM ANALISADOS NO CASO DA PROPOSTA DE
IMPLANTAÇÃO DO NOVO PARQUE MIRABILANDIA NA MATA DO RONCA E
FOI COMPROVADO QUE EXISTE SIM VIABILIDADE JURÍDICA PARA SUPRIMIR
A PARCELA DE VEGETAÇÃO NECESSÁRIA PARA IMPLANTAR O NOVO
PARQUE MIRABILANDIA.
Conforme será descrito no diagnóstico ambiental, nos levantamentos foram
identificadas algumas espécies de aves que constam na categoria de VULNERÁVEIS
na portaria n° 444/14 que diz respeito à Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna
Ameaçadas de Extinção no Brasil. Por conta desta restrição, a supressão de
vegetação em estágio médio de regeneração não foi permitida.

Dentro da gleba do empreendedor foram identificadas três áreas de preservação
permanente (APP), sendo duas de cursos de água correspondendo aos riachos do
Ronca e Zé Preto e uma de nascente pertencente ao Riacho do Ronca conforme
se observa na FIGURA 05 adiante. Nenhuma destas APPs será afetada pelo
empreendimento.
É importante observar na Figura que a maior parte da área do empreendimento
está inserida dentro da microbacia do Riacho Zé Preto, o que minimiza bastante
os eventuais impactos na qualidade d’água, pois toda a água de chuva e os
efluentes tratados na ETE do parque serão direcionados para esta microbacia,
deixando em condição natural a microbacia do riacho do Ronca, que apresenta
uma nascente e um açude a jusante da área do parque.
As restrições topográficas do terreno também podem configurar APPs, sejam elas
de topo de morro de declividade maior a 45° ou ainda declividades entre 25° a
45°, que conforme novo código florestal são consideradas áreas de uso restrito.
Em relação a isto foi elaborado um mapa de declividades do terreno verificandose que em nenhum caso dentro da área de 27,40 hectares apontada para
implantação do parque se verificam declividades iguais ou superiores a 25°.
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No QUADRO a seguir se resume a análise topográfica efetuada dentro da gleba
do empreendedor, onde se pode apreciar que 42% do terreno corresponde a
terreno plano ou suavemente ondulado com declividade máxima de 5° e apenas
02% apresentam declividades entre 25° e 45° que seriam áreas com restrição legal,
as quais não estão inseridas dentro da lâmina do parque.
Q U A DR O 1 – SÍ N T E S E D E D E C L I V I DA D E S D E N T R O D A GL E B A D O E M PR E E N D E D O R

F I GU R A 5 – Á R EA S D E P R E S ER V A Ç Ã O P E R M A N E N T E I D E N T I F I CA D A S

23

IMPLANTAÇÃO DO NOVO PARQUE TEMÁTICO DE TURISMO E LAZER
MIRABILANDIA NO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE

4

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL D A ÁR EA

A etapa de diagnóstico ambiental é que maior tempo e recursos exige dentro da
elaboração do EIA/RIMA. A ideia é que a partir de uma equipe multidisciplinar de
especialistas em diversas áreas, possa se construir um raio X das áreas de influência
que devem ser previamente definidas.
No caso do Novo Parque Mirabilandia o diagnóstico ambiental foi bastante
aprofundado atendendo integralmente o Termo de Referência da SMA que como
era de se esperar foca principalmente nos aspectos bióticos da área. Aliás, em torno
de 70% dos técnicos relacionados na equipe estiveram alocados ao diagnóstico
dos aspectos de fauna e flora.

As pesquisas jornalística previa sobre a área de estudo, a segurança armada
escoltando os trabalhos de campo, os focos de favelização no entorno da mata,
os focos de lixo, o adensamento populacional no entorno, as áreas e carcaças de
veículos queimados no interior da vegetação indicavam que a área de estudo
ZECUA do Ronca correspondia a uma área altamente degradada. Esta percepção
inicial foi confirmada através dos resultados de campo das diversas ciências que
mostraram baixa diversidade de espécies em comparação com outros
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remanescentes de vegetação, e uma condição muito precária de qualidade
ambiental.
Embora as imagens aéreas forneçam a falsa impressão de se tratar de uma mata
densa e muito fechada, a realidade terrestre é outra. A Mata se observou altamente
antropizada, com grande quantidade de trilhas e áreas queimadas, além de áreas
com corte seletivo e com evidencias do uso delitivo, destacando que mais de 15
carcaças de veículos roubados e queimados no interior da mata foram localizadas
e começaram a ser retiradas após aquisição da área por parte do empreendedor.
A Mata do Ronca infelizmente foi cenário de verdadeiros atos de barbárie
conforme depoimentos de pessoas que conheciam o histórico do local. A mata
servia como esconderijo para atividades delitivas e consumo de drogas, não sendo
a toa que na pesquisa de percepção ambiental 59% das respostas da comunidade
associaram este espaço a aspectos negativos.
FO T O 1 - E X E M P L O D E C A RC A Ç A S D E VE ÍC UL O S Q UE I M A D O S E C O M M A RC A S D E B A L A N O
I N T E RI O R D A M A T A D O RO N C A

O precário estado de conservação da mata que foi constatado no diagnóstico
deixou claro que este remanescente de vegetação faz muitas décadas foi esquecido
e largado à própria sorte pelo poder público, e que apenas o acaso, a dificuldade
de acesso e a presença da comunidade do Sítio do Ronca fizeram com que ele se
mantivera vivo até hoje.
Esta constatação foi muito importante dentro da avaliação de viabilidade
ambiental do empreendimento, pois no entendimento da equipe técnica do EIA,
é necessário reverter este quadro de degradação através da concepção de um
modelo de preservação diferente do simples congelamento da área.
Complementando esta introdução ao diagnóstico ambiental da área, apresenta-se
a seguir um texto jornalístico que sintetiza de forma muito clara a situação
calamitosa que se verificava na área, e os benefícios e mudanças que já se
vislumbram a partir da aquisição da área por parte do MIRABILANDIA.
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Abandonada por mais de quatro décadas, a Mata do Ronca, às margens da
BR-101, em Paulista, no Grande Recife, sofreu um visível processo de
deterioração, passando nos últimos anos de exuberante remanescente de
floresta atlântica a área degradada.
As ocupações irregulares deram início à degradação da vegetação da
propriedade, de 141 hectares. Em seguida, denúncias formalizadas junto aos
órgãos ambientais e devidamente arquivadas em entidades civis de proteção
à natureza indicam a prática de corte e queima da vegetação nativa, bem
como de deposição de resíduos sólidos.
Relatório de vistoria realizada em 26 de junho de 2000 pela CPRH, a agência
ambiental do Estado, e o IBAMA indica que “desde a data da última vistoria
(21/02/99) até esta data, a área vem sofrendo forte pressão do entorno, a
depredação da mata acentuou-se, principalmente pelo corte indiscriminado
de material lenhoso.”
No momento da vistoria, prossegue o relatório, escutou-se som de corte de
árvore com machado. “Os fiscais do IBAMA e da CPRH não conseguiram
prender o infrator, quando chegaram ao local do desmate, pois o mesmo
fugiu, deixando uma foice, um boné e uma mochila com uma garrafa d’água
dentro.”
“As árvores cortadas são deixadas na beira das trilhas, onde são recolhidos por
caminhões, carroças, cavalos. Muitos animais mortos são jogados dentro da
mata, há também muito resíduo sólido, inclusive de fábricas do entorno.” No
final do documento, a equipe faz um alerta: “Se faz necessário providências
urgentes por parte do responsável pela área, onde haja uma fiscalização
contínua, ou em pouco tempo não restará nada da mata”.
Outros problemas se sucederam com destaque para os relacionados à violência
urbana. Notícias veiculadas na época nas páginas policiais dos jornais de
Pernambuco relatam a utilização do local para o desmanche de carros
roubados e desova de cadáveres, além da presença de usuários de drogas.
Mais recentemente, verificou-se na Mata do Ronca a abertura de trilhas para
motocicletas e passagens de pedestres empregadas por moradores do entorno
do imóvel. A essas agressões ambientais se somou a prática constante do uso
das nascentes e cursos d’água, habitualmente também explorados
informalmente como área de lazer, para a lavagem de roupa e utensílios
domésticos.
Os usos indevidos listados acima, aliados à ausência de cerca e vigilância do
local o longo dos últimos quarenta anos, são causadores da referida
degradação ambiental.
Em 2013, com a aquisição do terreno pelo Empreendedor, o quadro acima
começou a sofrer alterações igualmente visíveis e que atualmente estão
devolvendo à Mata do Ronca sua feição original, embora a recomposição da
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biodiversidade e serviços ambientais de uma floresta degradada necessite de
um prazo mais longo para ocorrer.
Membros da Policia Militar, CIPOMA e vigilantes locais informam que
recolheram do local 14 veículos queimados. O desmanche de carros na Mata
do Ronca por fazer uso do fogo após a remoção de peças para destinação ao
comércio irregular, resultava numa constante fonte de focos de incêndio na
floresta. Esse risco, uma vez que o imóvel se encontra agora parcialmente
murado e com o acesso controlado, foi reduzido.
A queima para preparação do terreno é outra atividade que não mais faz parte
do cenário de destruição em que estava imersa a Mata do Ronca. As cerca de
20 famílias que ocupavam o lugar e faziam uso da agricultura foram relocadas
de forma legal, negociada e pacífica para áreas nas proximidades.
Quatro vigilantes contratados pelo Grupo Peixoto se revezam na proteção da
mata. Um muro de 2,5 metros de altura agora protege o remanescente
florestal dos imóveis vizinhos. A obra civil se estende por um perímetro de 1,2
quilômetro na construção.
Com a proteção do terreno, crimes e contravenções penais não têm sido
verificados na Mata do Ronca. Esse aspecto é apontado pela própria
população do entorno como um aspecto positivo, do ponto de vista social,
depois da aquisição pelo Empreendedor.
A construção do muro, do ponto de vista ambiental, também trouxe
consequências positivas. É perceptível o processo de regeneração natural da
mata atlântica. Onde antes havia clareiras, picadas e trilhas resultantes da ação
humana agora despontam exemplares de espécies arbóreas e arbustivas,
principalmente das pioneiras.
Os motoqueiros que abriam picadas e trilhas na floresta, sobretudo aos finais
de semana, não mais são vistos na Mata do Ronca. O Bar da Piscina,
frequentado pelos motoqueiros e que funcionava como um atrativo, não está
mais integrado ao cenário da mata.
Agora, uma vez efetivados o isolamento com cerca, muro e a implantação de
vigilância, se faz necessária uma definição dos usos no local, com a devida
proteção do que restou da floresta atlântica, para garantir que novas
ocupações irregulares e utilização indevida voltem a ameaçar esse
remanescente florestal.

Denomina-se como ÁREA DE INFLUÊNCIA DO ESTUDO aos recortes territoriais
que serão impactados pela implantação e operação do empreendimento, tanto de
forma positiva como de forma negativa.
As áreas de influência são estimadas no começo do estudo pela equipe técnica para
direcionar os trabalhos de diagnóstico e depois são confirmadas ou ajustadas com
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base na avaliação dos impactos. Em função das múltiplas exigências dos termos de
referência do EIA/RIMA, é necessário trabalhar com várias áreas de influência que
se adequem às características dos impactos ambientais esperados nas diversas
dimensões do meio ambiente.
Em função disso foram definidas as áreas de influência do estudo conforme se
mostra na FIGURA 6.
F I GU R A 6 – D EF I NI Ç Ã O D A S Á R E A S D E I NF L U Ê N CI A

Embora se reconheça o caráter regional e interestadual que se pretende alcançar
com o Novo Mirabilandia, considerou-se como AII DO MEIO
SOCIOECONÔMICO OS MUNICÍPIOS DO PAULISTA COMO SEDE PRINCIPAL
DO PARQUE E O MUNICÍPIO DO RECIFE POR CONTA DE POSSUIR BAIRROS
NO ENTORNO DO PARQUE QUE SERÃO BENEFICIADOS. Como AII DO MEIO
FÍSICO/BIOTICO considerou-se a Bacia do Rio Paratibe entre a BR-101 e a PE-015,
limitada ao norte pelo Rio Paratibe e ao sul pelo divisor de águas do Riacho da
Mirueira.
Em termos de AID foram consideradas áreas de influência diferenciadas para cada
meio conforme se observa na FIGURA 06 acima. Como AID DO MEIO BIÓTICO,
foram considerados os 156 hectares que se apresentam florestados atualmente. Isto
inclui a totalidade da ZECUA e umas áreas, ao norte da mesma, até os limites do
conjunto habitacional Hélio Lemos. Como AID do MEIO FÍSICO foram
consideradas as microbacias dos Riachos do Ronca e Zé Preto. Finalmente como
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AID DO MEIO SOCIOECONÔMICO foram considerados os bairros de Jardim
Paulista e Mirueira e as comunidades localizadas ao sul e ao oeste inseridas em um
raio de 01 km.
A ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA) teve uma definição única para os três
meios, e corresponde aos 27,4 hectares a serem utilizados pelo parque.

Os aspectos de meio físico foram bastante relevantes para definição das restrições
de ocupação no que diz respeito à conformação topográfica do terreno. Outros
aspectos relevantes para o entendimento do contexto geral são fornecidos na
sequência.
1. A AID do meio físico está inserida no trecho urbano da Bacia do Rio
Paratibe em um setor de tabuleiro costeiro onde se verificam as cabeceiras
de drenagem de dois (02) riachos tributários: O riacho do Ronca que nasce
dentro da ZECUA do Ronca e conforma o açude do Ronca e a Lagoa de
Jardim Paulista, e o Riacho Zé Preto, que nasce a montante da área de
implantação e é afluente do Riacho da Mirueira que por sua vez desagua
no Rio Fragoso;
2. Em relação aos talvegues da AID, deve-se salientar que todos eles
apresentam formato em “V” com vertentes bastante íngremes e vegetação
nativa, mas nem todos podem ser considerados como Riachos, aliás, dentro
da ADA apenas o Riacho do Ronca a partir da sua nascente e o Riacho Zé
Preto foram consideradas como riachos, o restante foi apenas considerado
como talvegue. Isto é importante para efeitos de avaliar a viabilidade
ambiental do empreendimento.
3. Todas as análises de qualidade de água que foram realizadas nestes corpos
de água mostram o comprometimento da sua qualidade, por conta da
poluição com esgoto e resíduos sólidos. Apenas a coleta realizada no ponto
de nascente do Riacho do Ronca mostrou parâmetros de qualidade
adequados como era de se esperar;
4. Toda a área se assenta em sedimentos terciários do Grupo ou Formação
Barreiras, constituída por sedimentos de areias, siltes e argilas misturadas
em diferentes proporções. Esta formação na condição natural apresenta-se
estável, porém, é bastante susceptível a desenvolver processos erosivos
intensos quando submetida a ações antrópicas que a desestruturem como a
remoção de vegetação, alteração das condições de drenagem, cortes
aterros. Nas vistorias efetuadas na área não se verificaram processos
erosivos importantes dentro da área, mas apenas alguns processos de perda
de solo na parte baixa de alguns talvegues.
Eis aí um dos principais pontos de atenção relacionados com impacto
ambiental, A PROPENSÃO À EROSÃO DOS SEDIMENTOS DO GRUPO
BARREIRAS quando expostos à intempérie. Este aspecto deve ser
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considerado pelo Empreendedor quando da elaboração do projeto de
drenagem superficial em nível executivo;
FO T O S 0 2 E 03 – E X E M P L O S D E P A S S I VO D E P E Q UE N O P O RT E D E N T RO D A A I D

(Esq.) Pequena extração de material de aterro na AID do empreendimento, com destaque para os materiais
silto-arenosos-argilosos do Grupo Barreiras. (Dir.) Exemplo de perda de solo em área de fundo de talvegue
deixando expostas as raízes do indivíduo arbóreo.

5. Atreladas às características do Grupo Barreiras e á formação de Tabuleiros
Costeiros estão às declividades do terreno das quais já se falou no
QUADRO 01. Como complementação às informações apresentadas foi
incluída a FIGURA a seguir que apresenta o mapa de declividades dentro
da Gleba do Empreendedor, mas com destaque para a ADA;
F I GU R A 7 – M A PA D E D E C LI VI D A D E S D O T ER R E N O

6. Em termos hidrogeológicos menciona-se que a AID se assenta sobre o
aquífero Beberibe em um setor que é considerado de BAIXA
VULNERABILIDADE. Isto traz dois benefícios: a existência remota do risco
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de se causar algum cenário de poluição no aquífero, e possibilidade do
empreendedor atender a demanda de água do parque através da
perfuração de poços profundos;
7. Em relação à profundidade do solo e características dos materiais,
obtiveram-se dados primários a partir de uma campanha de sondagens que
o empreendedor levou a cabo até profundidades de 20m. O registro das
sondagens mostrou um perfil geotécnico típico da formação barreiras com
materiais silto-arenosos-argilosos bastante consolidados com resistências
altas à penetração.
O registro das sondagens permitiu verificar que se têm materiais
competentes como subleito e adequados para a conformação de aterros
estruturais. Verifica-se também que poderão ser efetuados cortes no terreno
nas profundidades desejadas com equipamento convencional de
terraplenagem.

Os aspectos de meio biótico do empreendimento estão determinados pela
cobertura vegetal de mata atlântica que apresenta a área proposta para
implantação do novo Parque Mirabilandia. Embora degradada, a decisão de
suprimir ou não um percentual desta vegetação deve estar totalmente
fundamentado em estudos técnicos que comprovem sua viabilidade. Em função
disso os trabalhos de diagnóstico foram bastante aprofundados e abrangentes
envolvendo flora e fauna terrestre e aquática e todos os estratos vegetais, bem
como estudo de fauna de vertebrados e invertebrados.
Inicialmente e começando pelos aspectos associados à AII, menciona-se que no
entorno da área existem algumas unidades de conservação quais sejam a APA
Aldeia Beberibe ao oeste, a Estação Ecológica de Caetés ao noroeste e o Parque
Natural Municipal Mata do Frio ao leste. Contudo, apenas esta última está
localizada a menos de 03k da área de implantação do parque, o que reforça as
Diretrizes da Prefeitura de Paulista e da Equipe do EIA de direcionar os recursos da
compensação para esta UC.
Um aspecto que chama a atenção é o fato da Mata do Ronca não ter sido inserida
dentro dos 31.634ha da APA Aldeia-Beberibe cujo limite na BR-101 faz vizinhança
com o Ronca. Isto foi interpretado no EIA como mais uma mostra do desinteresse
que ao longo dos anos se teve com este fragmento, por parte de quem teria a
obrigação de protegê-lo.
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Os trabalhos de flora terrestre estiveram focados em atingir dois objetivos: 1)
produzir um mapa de fitofisionomia da mata com base nos estágios de
regeneração; 2) construir o cadastro de espécies existentes na AID, tanto no estrato
arbóreo-arbustivo, como no estrato herbáceo-subarbustivo.
Para atingir estes objetivos foram utilizadas diversas técnicas, incluindo o
lançamento de 32 parcelas de 10x20m para caracterização do estrato arbóreoarbustivo e 20 parcelas para caracterização do estrato herbáceo-subarbustivo. Estas
informações foram complementadas com técnicas de sensoriamento remoto
incluindo sobrevoos de helicóptero e veículo aéreo não tripulado, além de
imagens de satélite baseado na variação da resposta da radiação eletromagnética
dos alvos.
A classificação do nível de regeneração da Mata do Ronca seguiu a RESOLUÇÃO
CONAMA nº 31, de 07 de dezembro de 1994, publicada no DOU nº 248, de 30
de dezembro de 1994, Seção 1, páginas 21350-21351, para definição do estágio de
regeneração da área.
EM RELAÇÃO AO ESTRATO ARBÓREO – ARBUSTIVO foi registrado um total de
121 espécies de angiospermas, distribuídas em 40 famílias e 88 gêneros. Do total
de espécies encontradas, 95 são árvores, 17 arbustos e 04 palmeiras. As famílias
com maior riqueza de espécies foram Myrtaceae (13), Fabaceae (12),
Melastomataceae e Sapotaceae (07 espécies cada), Anacardiaceae, Arecaceae,
Moraceae e Rubiaceae (com 05 espécies cada), Annonaceae, Lauraceae,
Malvaceae e Sapindaceae (04 espécies cada), além de Apocynaceae,
Chrysobalanaceae, Clusiaceae, Euphorbiaceae, Lecythidaceae, Polygonaceae e
Violaceae (com 03 espécies cada).
Algumas espécies identificadas estão inseridas
ameaçadas, são elas: o pau-brasil (Caesalpinia
(Chrysophyllum splendens), no status vulnerável,
densiflorum), no status de espécie quase ameaçada

nos critérios para espécies
echinata), Asa de morcego
e o Ingá-porco (Sclerolobium
(MMA, 2008; IUCN, 2014).

Em termos de FITOSSOCIOLOGIA foram registrados um total de 1.114 indivíduos,
compondo uma área basal total de 72,59 m². Os indivíduos amostrados são
pertencentes a 35 famílias, 69 gêneros e 87 espécies. As famílias mais
representativas em número de espécies foram Fabaceae (12) Myrtaceae (06),
Melastomataceae (05), Sapotaceae (05), Anacardiaceae (04), Lauraceae (04),
Violaceae (04), seguidas de Annonaceae, Clusiaceae, Lecythidaceae, Malvaceae e
Moraceae (com 03 espécies cada).
A altura dos indivíduos variou de 1,5 a 28 m, gerando uma média de 7,23 m. Já
o diâmetro variou de 10 a 263 cm, com média igual a 27,63 cm. No entanto, a
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maioria dos indivíduos amostrados encontra-se com altura até 10 m (89.21%),
seguidos de 5,82% dos indivíduos na classe de 11 – 15m e apenas 4,96 % com
alturas superiores, chegando até árvores emergentes com 28 m. No que se refere
ao diâmetro, à maioria dos indivíduos encontram-se entre 10 – 20 cm
(correspondente a 62,3%).
FO T O 4 – I M A G E N S E X I BI N D O VE G E T A Ç Ã O S E C UND Á RI A D E FL O RE S T A O M B R Ó FI L A E M
E S T Á G I O M É DI O D E RE G E N E RA Ç Ã O D E N T RO D A A I D D O E M P RE E N D I ME N T O

Nas pesquisas ficou comprovada a antropização do fragmento com a evidência de
várias áreas que foram totalmente descampadas e hoje se encontram em processo
de regeneração, onde se observa a presença de muitas espécies herbáceas e poucas
espécies lenhosas pioneiras, representadas pelas famílias Melastomataceae e
Urticaceae. Igualmente se observam regiões com elevado número de espécies
exóticas, tais como Artocarpus heterophyllus - jaqueira, Mangifera indica –
mangueira, além de algumas herbáceas comuns em áreas de borda e em ambientes
degradados (Scleria melaleuca e Scleria secans - tiriricas).
O fragmento também apresenta áreas que foram descampadas para cultivos, tais
como o de banana, macaxeira e abacaxi, onde, atualmente, observa-se um alto
nível de degradação e estágio mais inicial de regeneração.
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FO T O 5 – I M A G E N S E X I B IN D O VE G E T A Ç Ã O S E C UND Á RI A D E FL O RE S T A O M B RÓ FI L A E M
E S T Á G I O I NI CI A L D E RE G E N E RA Ç Ã O D EN T RO D A A I D D O E M P RE E N D I M EN T O

Algumas espécies identificadas no levantamento estão inseridas nos critérios para
ESPÉCIES AMEAÇADAS, são elas: o pau-brasil (Caesalpinia echinata), Asa de
morcego (Chrysophyllum splendens), no status vulnerável, e o Ingá-porco
(Sclerolobium densiflorum), no status de espécie quase ameaçada (MMA, 2008;
IUCN, 2014). A primeira nomeia o país, e sua principal ameaça esteve relacionada
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à exploração comercial para extração de corante que declinou em meados de
1920. No que se refere às espécies C. splendens e S. densiflorum, a crescente e
desordenada urbanização responde como um dos fatores responsáveis pela
conversão de remanescentes florestais em fragmentos isolados e descontínuos,
ameaçando seriamente a conservação dessas espécies e, consequentemente, a
biodiversidade de modo geral (IUCN, 2014).
Os levantamentos efetuados indicaram que 64,22% da AID apresenta vegetação
em estágio inicial de regeneração, enquanto que 33,07% se encontra em estágio
médio de regeneração o que corresponde a aproximadamente a 42 hectares.
Constatou-se também que para qualquer cenário de tamanho de parque haverá
necessidade de supressão de uma parcela de vegetação, pois a Mata do Ronca embora altamente degradada - apresenta mais de 90% da sua superfície recoberta
com vegetação de mata atlântica.

A fauna de vertebrados terrestres foi levantada através de diversas metodologias
de campo para os grupos de Herpetofauna, Avifauna, Mamíferos terrestres e
alados com esforço amostral médio de seis (06) dias por campanha, salientando
que foi estudada a condição úmida e a condição seca da região.
HERPETOFAUNA
Foram registradas 31 espécies representantes da herpetofauna local referente à
ADA e AID. Todos os indivíduos registrados na ADA também foram encontrados
na AID, sendo 20 espécies de anfíbios anuros e 11 espécies répteis.
As 20 espécies de anfíbios anuros registradas em campo estão
distribuídas em 10 gêneros e quatro famílias, sendo elas
Bufonidae (03), Craugastoridae (01), Hylidae (09) e
Leptodactylidae (07), dessas espécies amostradas em campo 14
foram coletadas na estação seca e 17 espécies na estação
chuvosa.
Destas,
três
espécies
foram
amostradas
exclusivamente na campanha executada no período seco e seis
exclusivamente no período chuvoso, sendo elas: Leptodactylus
troglodites A. Lutz, 1926, Hypsiboas atlanticus (Caramaschi & Velosa, 1996),
Sphaenorhynchus prasinus Bokermann, 1973, Adenomera sp., Leptodactylus
mystacinus (Burmeister, 1861), Rhinella crucifer (Wied-Neuwied, 1821). As famílias
com maior representatividade foram Hylidae e Leptodactylidae que juntas
totalizaram 80% das espécies amostradas.
Dentre as espécies de anfíbios registradas, nenhuma se encontra na lista de espécies
ameaçadas da International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2013), bem
como no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2008)
ou nos Apêndices I e II da Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 2011). No entanto, vale ressaltar que a
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espécie amostrada, Leptodactylus vastus, é bastante caçada por comunidades
tradicionais ou de baixa renda para consumo como alimento (MENDONÇA et al
2014).
Todas as espécies amostradas são de ampla distribuição no ecossistema de Mata
Atlântica, algumas delas, inclusive, endêmicas deste bioma no Brasil (Hypsiboas
albomarginatus, Hypsiboas semilineatus, Ischnocnema ramagii, Leptodactylus
natalensis e Sphaenorhynchus prasinus).
Anfíbios são excelentes indicadores de condições ambientais, por sua dependência
da água e sua sensibilidade às perturbações antrópicas. Nesse contexto, todas as
espécies amostradas são bastante resistentes a perturbações e nenhuma espécie
sensível foi encontrada.
FO T O 6 – A L G UM A S E S P É C I E S DE A N FÍ BI O S A N URO S FO T O G RA FA D A S N A A D A E A I D D O
E M P RE E N D IM E N T O . A - R HI N E L L A JI MI , B - R HI N EL L A G R AN UL OS A, C - I S C HN OC N E M A
R AM AGI I E D - D E N D R OPS OPHUS BR ANN ER I .

Dentre as 31 espécies registradas para herpetofauna, 11
representam o grande grupo dos RÉPTEIS e todas dentro da
ordem Squamata, sendo nove espécies de lagartos distribuídas
em sete gêneros e sete famílias, são elas: Teiidae (03), Scincidae
(01), Tropiduridae (01), Gekkonidae (01), Phyllodactylidae
(01), Polychotidae (01), Sphaerodactylidae (01), além de duas
espécies de serpentes pertencentes a dois gêneros e duas
famílias, são elas: Boidae (01) e Typhlopidae (01). As famílias
estão relativamente bem equilibradas no que diz respeito ao
número de espécies, ao passo que a família com maior representatividade, Teiidae,
representou apenas 27% do total de espécies. As espécies de répteis registradas
têm ampla distribuição, ocorrendo em grande parte do bioma Mata Atlântica, por
todo o Nordeste.
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Nenhuma das espécies registradas encontra-se na lista de espécies ameaçadas da
International Union for Conservation of Nature (IUCN, 2013), bem como no Livro
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2008).
FO T O 7 – A L G UM A S E S P É C I E S D E RÉ P T E I S FO T O G RA FA D A S N A A D A E A I D D O
E M P RE E N D IM E N T O . A - TR OPI D UR US HI S PI D US , B - AM E I V A AM E IV A, C S AL V ATOR M ERI AN E , D - K E N TR OPYX C ALC AR ATA.

AVIFAUNA
Para a ADA e AID, foram registradas 118 espécies de aves, distribuídas em 20
ordens e 42 famílias. Do total de espécies observadas, 49 espécies (41,5%)
pertencem a táxons não passeriformes e 69 (58,5%) de passeriformes. Entre o não
passeriforme, destacam-se as famílias Trochilidae com nove espécies, Columbidae
com seis, Cuculidae e Picidae com quatro espécies para cada família, seguida de
Ardeidae com apenas três espécies. Quanto aos passeriformes, Tyrannidae foi à
família mais representativa com 16 espécies, Thraupidae com 14, seguida por
Thamnophilidae e Rhynchocyclidae com seis espécies cada, Pipridae com quatro e
Fringilidae com três espécies registradas.
Das 118 espécies inventariadas, quatro são categorizadas como de alta sensibilidade
a distúrbios ambientais, são elas: Aramides cajanea (Statius Muller, 1776),
Chiroxiphia pareola (Linnaeus, 1766), Procnias averano (Hermann, 1783) e
Sporagra yarrellii (Audubon, 1839). Vinte e cinco espécies apresentam
sensibilidade média, correspondendo a 21% da amostragem, as demais 89 espécies
foram enquadradas como de baixa sensibilidade a alterações em seu meio. Esses
resultados são bastante significativos para efeitos de avaliação dos impactos
ambientais.
Quanto ao estado de conservação, CINCO ESPÉCIES SE ENQUADRAM NA
CATEGORIA “VULNERÁVEL” DE ACORDO COM A LISTA DE ESPÉCIES
AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO DO BRASIL, Portaria MMA nº 444/2014,
destacando-se Sporagra yarrellii, que também é considerada vulnerável pela IUCN
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(2014). Uma espécie, a Conopophaga lineata cearae (chupa-dente) está
considerada em perigo segundo a referida portaria do MMA.
É importante destacar que as espécies Thamnophilus caerulescens pernambucensis,
Xenops minutus alagoanus, tem sua situação ainda mais agravada pelo fato de
terem sua área de distribuição bastante restrita uma vez que são categorizadas
como endêmicas no Centro de Endemismo Pernambuco segundo Roda (2002).
Q U A DR O 2 – E S P É C I E S D E A V E S
I D E N T I F I C A DA S N A Á R EA D E E S T U D O .

A M EA ÇA D A S

TÁXON

DE

EXTINÇÃO

AMEAÇA/CATEGORIA

Conopophaga lineata cearae

VU (MMA)
EN (MMA)

Xenops minutus alagoanus

VU (MMA)

Hemitriccus griseipectus naumburgae

VU (MMA)

Sporagra yarrellii

VU (MMA e IUCN)

Thamnophilus caerulescens pernambucensis

EN - Em Perigo VU - Vulnerável

FO T O 8 – A L G UM A S E S P É C I E S RE P RE S E N T A N T E S D A A VI FA UN A
RE G I S T RA D A S N A A D A E A I D D O E M P RE E N D I M EN T O .

A - Troglodytes musculus e B - Fluvicola nengeta.

A - Stelgidopteryx ruficollis e B - Tachycineta albiventer.
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MASTOFAUNA TERRESTRE E ALADA
Foram registradas a partir das observações de campo (busca ativa e registros
indiretos) três espécies de mamíferos terrestres na primeira campanha e sete na
segunda, 21 a partir da revisão de literatura e 15 a partir das entrevistas, sendo que
algumas espécies estiveram representadas em mais de uma categoria.
Não foram detectados endemismos, espécies de distribuição restrita ou espécies
raras uma vez que todas as espécies amostradas na área de estudo ocorrem em
todo, ou pelo menos na maior parte, do território brasileiro bem como estão
registradas em praticamente todos os biomas. Com exceção da Lontra longicaudus
que é considerada como Quase Ameaçadas (NT) na lista vermelha da IUCN, o
restante de registros é de espécies consideradas como Pouco Preocupante pela
referida Lista Vermelha.
Em relação à Lontra longicaudus, cuja presença na área não foi confirmada, mas
apenas indicada em algumas entrevistas com moradores locais, o qual configura
uma condição de dados deficientes (DD) para uma avaliação segura do seu estado
de conservação. Ainda que a ocorrência da espécie seja improvável na área de
estudo, considerando essa insuficiência de informações a preservação de regiões
de corpos d’água se torna muito importante.
FO T O 9 – E X E M P L A R D E P RE G UI Ç A A VI S T A D O N A A D A D O
E M P RE E N D IM E N T O S O B RE E M B A ÚB A ( C E CR OPI A SP . ) , E T O C A D E
D AS YPUS N OV E M C IN C TUS N A A I D .

Em relação à MASTOFAUNA ALADA (MORCEGOS), foram registradas na área de
estudo, por meio de capturas dez espécies pertencentes a oito gêneros distribuídos
em duas famílias. Com exceção de um indivíduo da família Vespertilionidae, todos
os demais morcegos capturados (nove das dez espécies) são membros da família
Phyllostomidae, a família tradicionalmente mais representada em inventários no
Brasil, em virtude de esta apresentar o maior número de representantes dentro da
Ordem Chiroptera.
A composição da quiropterofauna da área do empreendimento foi caracterizada
por espécies de ampla distribuição geográfica e de ocorrência local comum em
áreas de Mata Atlântica.
39

IMPLANTAÇÃO DO NOVO PARQUE TEMÁTICO DE TURISMO E LAZER
MIRABILANDIA NO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE

Tanto para Mastofauna Terrestre como para a Alada, não foram detectadas
espécies endêmicas, de distribuição restrita ou espécies raras uma vez que todas
que foram amostradas na área de estudo ocorrem em todo, ou pelo menos na
maior parte, do território brasileiro bem como estão registradas em praticamente
todos os biomas.
FO T O 1 0 – E S P É C I E S D E M O RC E G O S C A P T URA D A S N A Á RE A P A RA I M P L A N T A Ç Ã O
D O E M P RE E N D I M E N T O . A ) PHYL L OS TOM US D I S C OL OR ; B ) PH YL L OS TOM US
HAS TATUS ; C ) M I C R ON YC TER I S M EG AL OTI S ; D ) E PTES I C US BR AS IL I EN S I S .

A

B

C

D

Finalizando esta síntese dos levantamentos de fauna terrestre, é importante incluir
alguns aspectos relacionados com a relação da comunidade do entorno e a fauna.
Com efeito, o modelo de ocupação existente na área da Mata do Ronca, com
assentados mantendo animais domésticos de companhia ou de produção para
consumo próprio e desenvolvendo atividades agrícolas de subsistência, aproxima
o homem da matriz florestal e favorece a transmissão de zoonoses.
Algumas espécies cinegéticas identificadas na área de estudo são alvo da caça local,
de acordo com as entrevistas realizadas, são elas Dasypus novemcintus (tatugalinha) e Cavia aperea (preá), no entanto alguns relatos ainda apontam para o
consumo oportuno de outros exemplares da mastofauna como Didelphis
albiventris (timbu), Cuniculus paca (paca) e Tamandua tetradactyla (tamanduámirim).

Entomofauna se refere ao estudo dos insetos. Normalmente esta temática não é
abordada nos EIA/RIMA, mas no caso do Mirabilandia foi importante para
fornecer elementos adicionais que confirmam a antropização do remanescente e
as possibilidades de se terem outros indicadores futuros para monitoramento.
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O levantamento foi realizado em 10 dias, durante a estação seca, e totalizou 08
coletas. As coletas foram realizadas nos períodos diurno, das 8h às 11h, e noturno,
das 18h às 21h. Foram percorridas trilhas e amostrados trechos através de métodos
ativos e passivos.
Foi registrado um total de 2.469 insetos adultos distribuídos em 11 ordens e 53
famílias. Não se encontram disponíveis na literatura especializada dados
entomológicos para a região, destacando o presente levantamento como um
estudo preliminar para a área em questão.
Dentre as ordens de insetos, algumas são denominadas como principais, com base
no fato de que o número de espécies é muito alto. Estas ordens são Hymenoptera,
Coleoptera, Diptera, Lepidoptera e Hemiptera. Todas as ordens principais foram
observadas no presente levantamento.
Os grupos de insetos mais representados nas amostras para a área do
empreendimento foram Hymenoptera (abelhas, vespas e formigas) com 1.702
espécimes correspondendo a 68,93% do total de insetos adultos levantados,
seguida por Coleoptera (besouros) com 375 indivíduos (15,19%), e Diptera
(moscas e mosquitos) com 143 espécimes (5,79 %). Já as demais ordens ficaram
abaixo de 5%.
FO T O 1 1 – RE P RE S E N T A N T E D A FA M Í L I A FO T O 1 2 – RE P RE S E N T A N T E D A
L I B E L L ULI D A E VI S UA L I Z A D O N A A D A .
FA M Í L I A B UP RE S T I D A E
VI S UA L I Z A D O N A A D A .

A fauna registrada de insetos é composta por espécimes generalistas que
conseguem ocupar ambientes antropizados. Talvez o estado atual de interferência
antrópica encontrada na região explique a ausência de espécies mais exigentes em
relação à qualidade ambiental ou consideradas ameaçadas.

Os trabalhos de diagnóstico de biota aquática estiveram concentrados no Açude
do Ronca formado pelo Riacho do Ronca e no Riacho Zé Preto, em uma área
próxima do sítio Zé Preto, onde os moradores locais fizeram um pequeno
represamento que induz a formação de um pequeno espelho de água.
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FO T O 1 3 – P A N O RÂ M I C A D O A Ç UD E D O RO N C A

FO T O 1 4 – P A N O RÂ M I C A D O P E Q UE N O
RE P RE S A M E N T O N O RI A C HO Z É P RE T O ,

COMUNIDADE PLANCTÔNICA
Denomina-se plâncton ao conjunto de organismos de tamanho microscópico que
se deslocam passivamente nas águas. De uma forma geral o plâncton se divide em
fitoplâncton que são plantas e produzem o seu próprio alimento, e o zooplâncton
que são animais e se alimentam de fitoplâncton.
Para o estudo desta comunidade cinco pontos foram amostrados sendo três no
Riacho do Ronca e dois no Riacho Zé Preto. Os resultados mostraram 27 táxons
de fitoplâncton e 11 táxons de zooplâncton o que está associado a alta e média
diversidade para fitoplâncton e zooplâncton, respectivamente, e com boa
uniformidade, demonstrando ainda bom nível de conservação do ambiente.
Embora a maior diversidade tenha sido identificada no ponto mais próximo da
nascente do Ronca, os resultados nos dois corpos de água são similares. Dentre os
táxons encontrados não há registro de espécies ameaçadas de extinção, raras ou
exóticas. Tampouco foram identificadas espécies produtoras de toxinas com
populações acima do limite de segurança.
MACRÓFITAS AQUÁTICAS
As macrófitas aquáticas são vegetais que habitam desde brejos até ambientes
totalmente submersos. Em ambientes equilibrados desempenham funções
importantes, pois servem como importante fonte de alimento para muitos tipos
de peixes e algumas espécies de aves e mamíferos aquáticos, e atuam como
liberadores de nutrientes absorvendo os nutrientes do sedimento por suas raízes e
liberando-os na água, fornecem habitats e abrigo para peixes recém-nascidos e
pequenos animais, proporcionam sombreamento, fundamental para muitas
formas de vida sensíveis às altas intensidades de radiação solar.
Já em ambientes poluídos estas plantas se reproduzem de forma bastante intensa
ao ponto de conformar um “tapete” sobre o espelho de água.
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As pesquisas efetuadas apontaram uma riqueza composta por 52 espécies,
distribuídas em 42 gêneros e 32 famílias. Nenhuma das espécies de macrófitas
aquáticas registradas para a mata do Ronca, encontra-se inseridas nos critérios para
espécie ameaçada (MMA, 2008; IUCN, 2014).
FO T O 1 5 – I M A G E N S D E M A C RÓ FI T A S A Q UÁ T I C A S IDE N T I FI C A D A S N O S L E VA N T A M E N T O S

COMUNIDADE MACROZOOBENTÔNICA
Em biologia marinha e limnologia, chama-se macrofauna ou macrobentos ao
conjunto dos animais que vivem no substrato dos ecossistemas aquáticos e que
possuem tamanho maior ou igual a 0,5 mm, geralmente são visíveis a olho nu.
Nas pesquisas foram coletados 499 organismos (304 no Riacho do Ronca e 195
no Riacho Zé Preto) distribuídos em 36 táxons. No Riacho do Ronca, foram
encontrados 17 táxons e o Riacho Zé Preto foi caracterizado por 15 táxons. Em
ambos os casos os resultados indicam uma diversidade média.
ICTIOFAUNA (PEIXES)
Nas pesquisas efetuadas ao longo de 08 dias com ajuda dos pescadores locais
foram coletados 95 indivíduos, pertencentes a 09 espécies, 04 famílias e 03 ordens.
Os peixes são comuns, sendo identificados como trairá, piaba, guaru, cará e tilápia.
Dentre os táxons coletados, nenhum deles consta como vulnerável ou em extinção
pelas listas vermelhas da IUCN ou ICMBio.
O estudo confirmou que a pesca dentro da Mata do Ronca é exercida de forma
pontual e para lazer, não configurando uma atividade econômica da qual a
comunidade circundante dependa. Os apetrechos utilizados são artesanais e de
baixa captura, predominando a linha de mão, porém, também foi possível
observar o uso de puçás, tarrafas e redes de espera.
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FO T O 16 – P E I X E S C A P T URA D O S P E L O S P E S C A D O RE S L O C A I S N O S C O RP O S D ’ Á G UA D A
AID

Sob a perspectiva do Meio Socioeconômico, os municípios de Paulista e Recife
foram definidos como ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA – AII, visto que o
empreendimento analisado — Parque Mirabilandia — embora inserido totalmente
no município de Paulista, terá seu acesso pela BR-101 pertencente ao Recife e com
grande interação e expectativa de público proveniente da capital do estado. A
inserção do Recife justifica-se também pela proximidade dos bairros de Passarinho
e Guabiraba ao sul e oeste do empreendimento.
Juntos, Recife e Paulista congregam uma população de 1.838.170 habitantes que
representa mais da metade da verificada na RMR conforme censo de 2010. Os
indicadores de qualidade de vida contemplados na composição do IDH mostram
que ambos os municípios se encontram no patamar classificado como de alto
desenvolvimento humano, ainda que, no caso de Paulista, esteja situado na 965ª
posição do ranking nacional dos municípios brasileiros.

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, nos limites dos bairros que
conformam a AID, residem 62.533 pessoas a maior parte das quais, no bairro de
Jardim Paulista com 25.817 moradores, seguido de Passarinho com 20.305 e da
Mirueira com 16.411. A Guabiraba abriga pouco mais de 6.000 mil habitantes,
distribuídos em um território que atinge 4.617 hectares, o que lhe atribui a
condição de maior bairro recifense em extensão.
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As ambiências das comunidades abrangidas na AID do empreendimento diferem
como pode ser induzido da FIGURA 08. Enquanto que o Bairro de Jardim Paulista
é eminentemente urbano e densamente urbanizado, as comunidades do Sítio do
Ronca incluindo o setor de Passarinho e da Mumbeca apresentam uma ambiência
rural-urbana, onde se misturam áreas de sítios, casas de segunda moradia e ainda
áreas industriais. Já o bairro da Mirueira poder-se-ia considerar como uma
transição entre estes dois extremos.

F I GU R A 8 – I D E N T I F I CA Ç Ã O D E C O M U N I DA D E S I N S E R I D A S N A A I D

AMBIÊNCIA DO
BAIRRO DE JARDIM
PAULISTA
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AMBIÊNCIA DAS
MORADIAS DO SÍTIO
DO RONCA

Oficialmente, desde o Censo de 1991 a população dos referidos bairros é
classificada como predominantemente urbana, havendo o registro de população
rural apenas na Mirueira, onde foram computadas 429 pessoas naquele ano. Em
2000, toda a área é definida como urbana. Nos dias atuais, destaca-se a elevada
densidade demográfica de Jardim Paulista, onde calcula-se 10.752 habitantes/km2,
enquanto na Mirueira essa relação é de 2.152 hab./Km2 e em Passarinho 3.937
hab./Km2.
EM TERMOS DE SERVIÇOS BÁSICOS, nos bairros que integram a AID o serviço
de abastecimento de água apresenta nível de cobertura significativo, verificandose que 87,6% dos domicílios existentes na AID estão ligados à rede geral de
abastecimento implantada pela COMPESA. Considerando o total de 19.756 de
domicílios existentes nos quatro bairros da AID (Mirueira, Jardim Paulista,
Guabiraba e Passarinho), constata-se que a grande maioria dispõe de banheiros de
uso exclusivo, dos quais 53% ligados à rede geral ou com fossas sépticas.
Em relação a resíduos sólidos, a maior parte dos domicílios (87%) conta com o
serviço de coleta de lixo, conforme se deduz dos dados resultantes do último
Censo Demográfico. Desse total, 83% têm o lixo recolhido por serviço de limpeza
contratado pelas Prefeituras. Em 4% dos casos, os resíduos são depositados pelos
moradores em caçambas, para posterior coleta por parte das empresas
responsáveis pelo serviço.
EM TERMOS DE RENDA, no conjunto dos espaços que formam a AID, 34% da
População em Idade Ativa-PIA possuem renda de até 01 salário mínimo, dos quais
7,3% inscritos na classe de rendimento de até ½ salários mínimos. Os rendimentos
acima de 02 salários mínimos aparecem com frequência reduzida. Do mesmo
modo, nota-se o expressivo percentual de pessoas sem rendimento (40%), ou seja,
que recebiam apenas benefícios, estando, assim, à margem do mercado de
trabalho local e/ou da região.
Este perfil de renda quiçá possa estar atrelado à TAXA DE ALFABETIZAÇÃO. Com
efeito, os resultados do último Censo Demográfico (IBGE, 2010) mostram que, no
contingente populacional de 10 anos ou mais de idade, a taxa de alfabetização
mais elevada encontra-se no bairro de Jardim Paulista (95,3%), enquanto menor
está na Guabiraba. Mirueira e Passarinho apresentam taxas de alfabetização pouco
abaixo de 90%.
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Na AID foi identificada a presença de ÓRGÃOS DE REPRESENTAÇÃO DE
MORADORES ou de segmentos específicos da população residente naqueles
locais, embora nenhum deles com grande visibilidade social.
Organizações sociais identificadas:
Associação Comunitária Poliesportiva Jardim Paulista Alto;
Grupos de Idosos;
Sociedade União recreativa Jardim Paulista;
Associação Hadan Esporte Clube Jardim Paulista;
A caracterização da AID desenvolvida através de consulta aos bancos de dados de
órgãos oficiais como o IBGE foi complementada com uma pesquisa de percepção
ambiental nas comunidades inseridas dentro do recorte definido como AID. Ao
todo foram ouvidas 201 pessoas distribuídas na área conforme se mostra na
FIGURA 09.
F I GU R A 9 - Q U E S T I O N Á R I O S A P LI CA D O S N A A I D

47

IMPLANTAÇÃO DO NOVO PARQUE TEMÁTICO DE TURISMO E LAZER
MIRABILANDIA NO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE

No contexto da amostra foi expressiva a quantidade de pessoas com baixo nível
de escolaridade, visto que 33% declararam não haver concluído o nível de ensino
Fundamental, sobretudo quando se leva em conta a idade média dos entrevistados
equivalente à 44 anos. Considere-se, ainda, a frequência reduzida de pessoas com
o Fundamental Completo.
Um aspecto positivo a ser destacado é o número de pessoas com o Ensino Médio
Completo (34%), o que consiste em um inegável avanço em relação à anos
passados, sobretudo quando se considera o perfil de renda da amostra. A presença,
na AID, de pessoas analfabetas (4%) reforça a importância de o Poder Público
realizar investimentos contínuos em educação, como condicionante para a
superação da pobreza e, por consequência, para a melhoria da qualidade de vida
de alguns segmentos da população. Também são pouco numerosos os casos de
moradores que tenham participado de algum curso técnico e ainda mais rara as
oportunidades de acesso a cursos de nível superior
Apenas 04 entrevistados (02%), em um universo de 201, declararam exercer
atividades agrícolas. Com algum tipo de vínculo com o setor industrial foram
contabilizados sete entrevistados (04%). Aproximadamente 07% dos
entrevistados exercem atividades relacionadas com o setor da construção civil, tais
como pedreiro e/ou ajudante de pedreiro. O comércio constitui fonte de trabalho
e renda para 12% dos entrevistados, enquanto a administração pública absorve
07% do total da amostra pesquisada. Na amostra, sobressai a quantidade de
pessoas aposentadas e pensionistas, totalizando 19% de entrevistados que
dependem dos programas previdenciários e de transferência de renda.
Mais da metade dos entrevistados avalia como Boa a qualidade de vida,
expressando, assim, certo grau de satisfação em relação aos padrões de existência
atuais. Também expressivo se mostra a quantidade de pessoas que classifica como
Regular a sua qualidade de vida.

F I GU R A 1 0 - P ER C E P ÇÃ O D O S E N T R E VI S T A D O S E M R EL A ÇÃ O À Q U A LI D A D E D E VI D A

Na avaliação predominantemente positiva em relação ao lugar de moradia foram
assinalados condicionantes tais como: proximidade em relação ao centro da
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cidade e aos locais de trabalho e/ou de abastecimento doméstico; tranquilidade;
boa vizinhança, dentre outros. Por outro lado, os principais problemas relatados
dizem respeito, principalmente, à precariedade dos serviços básicos, dificuldades
de acesso, deficiência nos serviços de transporte e na segurança.
Em relação à percepção sobre a MATA DO RONCA, dentre os entrevistados,
mostrou-se significativo o percentual de 57% dos que já estiveram na Mata do
Ronca, o que representa um total de 114 pessoas em um universo de 201. É
interessante notar que, ao pensarem na Mata do Ronca, prevaleçam imagens
negativas. A associação da mata com local de desova de carros roubados e de
cadáveres está presente em 53% das respostas, confirmando depoimentos
informais que revelam apreensão diante dos perigos que a presença de criminosos
representa para a população do entorno. Paralelamente, os entrevistados
reclamam da ausência do poder público. Apenas 09% das respostas destacam a
importância da vegetação como fator de qualidade de vida para a população
local, além do valor paisagístico que representa (19%).
Finalizando o diagnóstico do Meio Socioeconômico reitera-se que dentro da ADA
do empreendimento não existe população residente. Entretanto, dois (02) grupos
populacionais foram pesquisados diferenciadamente, por conta das ações de
interação com o parque que aconteceram antes do início efetivo do EIA.
Onze famílias que residiam em barracos no interior do terreno adquirido
pelo empreendedor do lado oeste da Rua 07 e que se encontravam
avançando sobre a vegetação nativa da mata do Ronca. Estas famílias foram
transferidas para um bloco de novos imóveis situadas fora do terreno do
empreendedor, mas ainda dentro da ZECUA do Ronca.
O remanejamento dessa população que passou a residir em uma condição
mais digna foi viabilizado através de uma parceria entre o empreendedor e a
prefeitura. O primeiro bancou a obra civil de 08 imóveis e cedeu o material
para outros 03 que foram construídos pelos próprios moradores, e a Prefeitura
do Paulista que indicou o terreno para implantação dos imóveis;
Cinco famílias que residem no vale do Riacho Zé Preto (terras remanescentes
do Sítio de Zé Preto, antigo morador já falecido) e que utilizam como acesso
às suas residências uma estrada situada no interior do terreno destinado ao
empreendimento;
Para esta população e em atendimento ao TR da SMA foi realizado um
levantamento censitário em cada um dos 16 imóveis. Tendo em vista as
características locais, optou-se pelo uso da entrevista semiestruturada. A primeira
informação obtida é referente ao número de moradores sendo verificado que ao
todo residem 54 pessoas distribuídas conforme se ilustra na FIGURA a seguir.
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F I GU R A 1 1 - D I S T R I B UI Ç Ã O P O R I D A D E D A PO P UL A ÇÃ O DA A DA

PANORÂMICA
DAS CASAS DA
RUA 07

PANORÂMICA
DO SÍTIO ZÉ
PRETO

De modo geral, as pessoas entrevistadas da Rua 07 demonstraram estar satisfeitas
com as novas moradias, sobretudo quando comparam com as condições
anteriores, quando predominavam casas de tábua ou de outro material precário,
com cobertas de telha brasilit, sem sanitários, sem água encanada, com acesso
precário e clandestino ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Destaca-se,
porém, o longo tempo de residência nesses locais, apesar da precariedade das
moradias.
Afora as pessoas que se declararam desempregadas, constatou-se o predomínio de
atividades econômicas temporárias, sem vínculo empregatício, tais como faxinas,
transporte de bens/fretes, limpeza de terrenos, catação de recicláveis, dentre
outras. Na composição da renda, os entrevistados mencionaram ainda os
benefícios vinculados a programas governamentais como Bolsa Família.
Já em relação ao Sítio Zé Preto, trata-se de famílias que residem no local há
bastante tempo, observando-se uma maior presença de atividades agrícolas, com
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cultivos de produtos como batata doce, macaxeira, banana, inhame, normalmente
vendidos de porta em porta nas ruas do bairro. Alguns possuem animais como
porcos, cavalos, aves.
Além da agricultura e da pecuária em pequena escala, há moradores vinculados a
atividades como serviço doméstico e eletricista. No geral, as casas existentes
apresentam baixo padrão construtivo, ainda que predominantemente de
alvenaria.

O diagnóstico de Patrimônio Cultural do novo parque temático Mirabilandia foi
desenvolvido de forma restrita ao município de Paulista, por se entender que é
apenas neste município como sede do empreendimento que faz sentido este
levantamento.
O estudo foi conduzido em duas etapas conforme metodologia exigida pelo
IPHAN, sendo uma primeira etapa de contextualização e levantamento de
patrimônio conhecido e uma segunda etapa de prospecção de campo (Diagnóstico
Interventivo) dentro da ADA do empreendimento, nos setores onde a topografia
e a vegetação assim o permitiram.
Além do histórico précolonial comum a todos
os municípios do Litoral
Norte, Paulista apresenta
um
Rico
histórico
relacionado com seu
passado têxtil do qual
ficou
um
magnífico
acervo de fábricas e construções que atestam um passado de esplendor. Todos
estes pontos notáveis do município foram mapeados e caracterizados no EIA,
verificando-se que apenas dois pontos estão inseridos dentro da AID
socioeconômica, sendo eles o Leprosário da Mirueira e o cemitério dos leprosos.
Já dentro da área de implantação a prospecção interventiva foi efetuada através
de prospecção de superfície não interventiva e prospecção do subsolo através de
perfurações com trado com profundidades médias de 1m. Ao todo foram
realizadas 21 perfurações distribuídas sobre as áreas menos íngremes e foram
vistoriados outros 20 pontos conformando uma grande uniformemente
distribuída sobre os 27,4 hectares previstos para o parque. O resultado deste
trabalho não evidenciou a existência de nenhum vestígio dentro da área de
implantação.
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5

AVAL IAÇÃO D E IMP ACTO AMBIENTAL

Os impactos ambientais são o resultado da superposição de duas camadas de
informação: a primeira que representa a área de implantação nas condições em
que se encontra antes da implantação do empreendimento, e; o projeto, o qual
condiciona a forma como as ações transformadoras irão atuar no território
previamente caracterizado.
Quanto melhor caracterizadas estejam estas camadas de informação, mais realista
será a análise efetuada. Nesse sentido, o Termo de Referência adquire também
essa função, de definir os aspectos mínimos de cada camada que devem ser
caracterizados para obter um resultado coerente quando superpostas.
Os critérios de qualificação adotados na análise foram os exigidos no Termo de
Referência da SMA, os quais foram sistematizados em uma matriz de impacto
subdividida nas Fases de Planejamento, Implantação, Operação e Encerramento.
Os critérios de qualificação utilizados foram os exigidos no TR, com destaque para
o último parâmetro que recolhe os demais e determina a MAGNITUDE DO
IMPACTO, definido no estudo através de uma escala de quatro (04) aplicável
tanto a impactos negativos como aos positivos.

Na matriz de impacto do empreendimento foram relacionados e qualificados 45
impactos ambientais distribuídos entre as fases previstas conforme se mostra na
FIGURA 12. Importante é observar que a maior parte dos impactos negativos estão
concentrados na etapa de implantação e assim sendo, conforme as obras forem
finalizadas uma parte destes impactos reverterão sem deixar consequências no
meio ambiente desde que atendidas as medidas de mitigação propostas no estudo
e desde que a obra se desenvolva conforme cronograma e metodologia proposta.
Alguns impactos negativos que ocorrerão durante a etapa de implantação serão
irreversíveis, como o caso da supressão de vegetação. Nesses casos o
empreendedor terá que compensar como efetivamente foi proposto no
EIA/RIMA.
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F I GU R A 1 2 – D I S T R I B U I ÇÃ O D E I M P A C T O S N A S F A S E S P R EV I S T A S

Outros dois aspectos importantes de serem mencionados nesta síntese refere-se à
MAGNITUDE dos impactos e à PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA dos mesmos.
No primeiro caso apenas quatro (04) impactos dentre os negativos foram
considerados como de magnitude ALTA, sendo os 04 relacionados com alterações
no meio biótico.
Já no segundo caso relacionado com a probabilidade de ocorrência, é pertinente
mencionar que cada impacto tem a sua particularidade. Há impactos com
probabilidade de ocorrência certa como a supressão de vegetação, mas há outros
que poderão ou não acontecer, ao final, a avaliação de impactos é um exercício
de predição futura que poderá ou não coincidir com a realidade.
Dentro deste contexto foi encontrado que 17 impactos dos 45 relacionados na
matriz terão ocorrência certa. Os 28 restantes tanto positivos como negativos
poderão ou não ocorrer a depender da correta gestão que seja feita por parte do
empreendedor.
F I GU R A 1 3 – D I S T R I B U I ÇÃ O D E I M P A C T O S N A S F A S E S P R EV I S T A S

A matriz de impactos relacionada no EIA é apresentada de forma simplificada a
seguir.
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MAGNITUDE

DESCRIÇÃO DO IMPACTO

PROBABILIDE
DE OCORRER

N°

EFEITO

Q U A DR O 0 3 – M A T R I Z D E I M P A C T O S SI M PL I F I C A D A

FASE DE PLANEJAMENTO
01

Conflitos de propriedade e dificuldade de regularização do terreno.

(―+) CERTO

(02)

02 Identificação de um responsável visível e legítimo pela área, aumentando as garantias de preservação da mesma.

(+)

CERTO

(04)

03 Melhoramento e humanização das condições de habitabilidade da população remanejada.

(+)

CERTO

(03)

04

Demarcação da gleba de propriedade do empreendedor, causando a fragmentação de alguns setores da ZECUA do
(―)
Ronca

CERTO

(03)

05

Possibilidade de induzir um processo de ocupação irregular no entorno das moradias das famílias reassentadas e/ou
(―)
em outros setores da ZECUA que estão fora da gleba do empreendedor

PROV

(03)

06 Interrupção de percursos tradicionalmente utilizados pela população e/ou por outros atores.

(―)

CERTO

(02)

07 Polarização de opiniões e geração de movimentos a favor e contra o empreendimento.

(―+) CERTO

(03)

08 Potencial de poluição do solo e da água pela geração de efluentes e resíduos sólidos no canteiro de obras.

(―)

PROV

(02)

09 Alteração temporária dos níveis de ruído no entorno do(s) canteiro(s).

(―)

M.PROV

(01)

10

Alteração temporária da qualidade do ar no entorno do(s) canteiro(s).

(―)

PROV

(01)

11

Geração de empregos e dinamização da economia.

(+)

CERTO

(04)

FASE DE IMPLANTAÇÃO
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12

Aumento da arrecadação municipal.

(+)

CERTO

(02)

13

Possibilidade de ocorrência de acidentes envolvendo operários dentro do(s) canteiro(s) de obras.

(―)

PROV

(03)

14

Riscos e conflitos com a comunidade local.

(―)

PROV

(03)

15

Redução da área florestada da Mata do Ronca.

(―)

CERTO

(04)

16

Fragmentação de maciços florestais

(―)

CERTO

(04)

17

Diminuição de habitats e pontos de abrigo afetando a fauna local

(―)

CERTO

(04)

18

Possibilidade de perda de indivíduos de fauna terrestre durante as atividades de supressão.

(―)

PROV

(03)

19

Afugentamento e deslocamento de fauna aumentando os riscos de atropelamento e captura.

(―)

PROV

(03)

20

Possibilidade de ocorrência de acidentes com animais peçonhentos, envolvendo a comunidade ou as equipes de
(―)
supressão.

P.PROV

(02)

21

Geração de material lenhoso e rejeito.

(―+) CERTO

(02)

22

Desestruturação do solo potencializando a deflagração de processos erosivos e carreamento de partículas para os
(―)
talvegues e áreas de jusante.

N°

DESCRIÇÃO DO IMPACTO

PROV

(03)

23 Elevação dos níveis de ruído e de material particulado no entorno das áreas de terraplenagem.

(―)

PROV

(02)

24 Alteração das condições de infiltração de água no terreno, podendo afetar a nascente do Riacho do Ronca.

(―)

PROV

(03)

25 Risco de acidentes em decorrência da circulação de veículos pesados.

(―)

PROV

(02)
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26 Possibilidade de perda de patrimônio cultural.

(―)

P.PROV

(02)

27 Alteração da paisagem em decorrência de implantação das obras.

(―+) CERTO

(02)

28 Aumento da visibilidade turística do município do Paulista.

(+)

M.PROV

(04)

29 Alternativa de lazer de alto padrão para o município do Paulista.

(+)

CERTO

(04)

30 Aumento do conhecimento e divulgação da importância da mata do Ronca para Paulista.

(+)

CERTO

(04)

N°

DESCRIÇÃO DO IMPACTO

FASE DE OPERAÇÃO
31

Possibilidade de acentuar os problemas de qualidade d’água do Riacho do Ronca e do Riacho Zé Preto, pelo
(―)
incremento da geração de esgoto, resíduos sólidos e fluxo de veículos dentro da microbacia.

PROV

(02)

32

Alteração da qualidade do ar dentro da ADA em decorrência das emissões provenientes dos escapes dos veículos que
(―)
adentrarão o Novo Parque MIRABILANDIA.

CERTA

(01)

33 Possibilidade de alteração do equilíbrio ecológico da fauna pela emissão de ruídos no funcionamento do parque.

(―)

PROV

(03)

34 Possibilidade de alteração do equilíbrio ecológico da fauna pela emissão de luz artificial dentro da Mata do Ronca.

(―)

PROV

(03)

35 Atratividade de insetos e predadores pela emissão de luz artificial dentro da Mata do Ronca.

(―)

PROV

(03)

36 Possibilidade de conflitos com fauna generalista atraída pela disponibilidade de alimento no parque.

(―)

PROV

(02)

37 Risco de conflagrações na mata afetando o parque ou vice-versa.

(―)

PROV

(03)

38 Alteração do funcionamento do Motel vizinho ao empreendimento.

(―)

M.PROV

(01)
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Aumento do número de veículos entre os dois retornos que dão acesso ao Parque, aumentando o risco de
(―)
acidentalidade.

CERTO

(03)

N°

39

DESCRIÇÃO DO IMPACTO

40 Possibilidade de induzir estacionamentos irregulares no acostamento da BR-101.

(―)

PROV

(03)

41

(―)

PROV

(03)

42 Aumento das áreas florestadas em decorrência da reposição florestal.

(+)

M.PROV

(04)

43 Aumento de recursos para proteção de unidades de conservação.

(+)

M.PROV

(04)

44 Criação de unidade de conservação para o município do Paulista.

(+)

M.PROV

(04)

(―)

P.PROV

(04)

Risco de atropelamento de população no trecho aferente da BR-101

FASE DE ENCERRAMENTO
45 Risco de inserção futura de empreendimento não compatível com as características atuais da ZECUA do Ronca.
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A depender da complexidade e/ou contexto onde se desenvolvem alguns
empreendimentos, às vezes torna-se necessário prever uma fase prévia que
antecede à implantação do empreendimento e que se denomina FASE DE
PLANEJAMENTO. Neste caso do novo parque Mirabilandia considerou-se
necessário prever esta Fase prévia por conta da sensibilidade ambiental da área
proposta, a qual vem levantando toda uma série de expectativas (positivas e
negativas) tanto na população como nos próprios órgãos envolvidos como são a
CPRH e a Prefeitura do Paulista, expectativas estas que certamente aumentarão e
envolverão outros atores na medida em que se avance com o processo de
licenciamento.
Outro fator de impacto nesta fase é a demarcação da área adquirida que vem
realizando o empreendedor através da construção de um muro, medida esta que
aumentou em muito a segurança do setor e a qualidade da vegetação, mas
também ocasionou a interrupção de alguns percursos e podem chegar a induzir
uma ocupação das áreas da ZECUA que se localizam fora do perímetro da gleba
de propriedade do empreendedor.
Para todos os impactos identificados nesta fase foram propostas MEDIDAS DE
MITIGAÇÃO com destaque para as seguintes:
Desenvolver um PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL que deverá ter
como objetivo central a criação de canais de comunicação entre o
Empreendedor e sociedade local, de modo que todas as ações previstas nas
diferentes etapas do empreendimento sejam transparentes e de
conhecimento da população;
Finalizar as atividades de controle de acesso à mata;
Iniciar os trabalhos de recuperação dos setores da mata que não serão
suprimidos;
Abranger dentro da fiscalização a ser exercida pelo parque os setores que
pertencem à ZECUA do Ronca, mas que estão fora da gleba do
empreendedor;
Definição de um plano de ordenamento urbano neste setor do bairro por
parte da Prefeitura do Paulista, para evitar um processo de favelização
nestes setores que pertencem à ZECUA do Ronca, mas que estão fora da
gleba do empreendedor;

Na Fase de implantação do empreendimento que se estenderá por um período de
24 meses aproximadamente foram alocados 20 impactos ambientais que
correspondem a 45% do total previsto na matriz. O conjunto de impactos possui
uma característica temporária em grande parte dos casos, tendo uma dinâmica de
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reversibilidade, ou seja, que quando cessa sua ação, as condições ambientais
temporariamente afetadas voltam à condição original. A maior parte destes
impactos são os tradicionais de obra civis relacionados com canteiro de obra,
poeira, ruído.
No entanto, nesta fase também estão alocados os impactos de magnitude Alta e
de características irreversíveis com destaque para a SUPRESSÃO DE 24,71
HECTARES DE VEGETAÇÃO DE MATA ATLÂNTICA EM ESTÁGIO INICIAL DE
REGENERAÇÃO. A supressão traz consigo efeitos associados de fragmentação do
remanescente e efeitos sobre a fauna local.
Em relação a esta supressão que representa 16,9% da ZECUA do Ronca e 15,8%
do estoque total de vegetação que se tem no setor, a equipe técnica do EIA
baseada na situação precária que se vivenciava antes da entrada do
empreendedor, nos resultados do diagnóstico de fauna e de flora e nas garantias
estabelecias para a compensação ambiental, considerou que a supressão prevista é
tolerável dentro do contexto atual do ecossistema, e que se bem no curto prazo a
qualidade ambiental poderá decair, no médio e no longo prazo se terão benefícios
ecológicos que nunca chegariam a ser alcançados de se manter a ociosidade e o
estado de abandono da mata.
A análise da carta da SUDENE com cobertura aérea do ano de 1.971 deixa em
evidencia este fato como mostra a FIGURA 14.
F I GU R A 1 4 – A M A T A D O R O N C A EM 1 . 9 7 1

Note-se como naquela época toda a área existente entre o Riacho da Mirueira e
o Rio Paratibe e ao oeste da BR-101 conformavam uma mata única de grande
extensão fragmentada apenas pela BR-101. Nos 44 anos transcorridos entre 1971 e
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2015, dessa grandiosa vegetação restou apenas a mata do Ronca dentro de um
processo de exaustão que continuou ativo até a entrada do Mirabilandia na área.
Note-se como sendo a mata do Ronca uma vegetação antiga, possivelmente com
mais de 60 ou 70 anos de desenvolvimento, apenas uma pequena parcela dela
conseguiu atingir um insípido estágio médio de regeneração, isto porque não
apenas o efeito de borda é muito intenso, mas os impactos deflagrados desde o
interior - especialmente as queimadas e o corte de madeira – tinham condenado a
mata á desaparição nas próximas décadas.
Todos estes aspectos foram ponderados e concluiu-se que se a promessa do
projeto é de preservação e de reversão deste triste cenário, se a futuro todo o
remanescente poderá alcançar o estágio médio de regeneração e se a supressão
não atingirá a capacidade de resiliência do remanescente como concluído pelos
especialistas do meio biótico, é viável sim desde o ponto de vista ambiental a
implantação do parque com sacrifício em curto prazo de 24,71 hectares.
De qualquer forma, foram elencadas diversas MEDIDAS DE MITIGAÇÃO para
minimizar os efeitos desta supressão, sendo estas:
Compensação pelo empreendedor com o replantio do dobro de hectares
suprimido (2:1), salientando que a definição final deste valor será atribuição
da SMA;
Preservar os indivíduos de maior porte ou de espécies relevantes que sejam
identificados nas áreas de supressão e que não conflite com o lay-out do
parque;
Suprimir a vegetação por etapas, unicamente nas áreas que efetivamente
serão necessárias para a operação do parque;
Recomenda-se que a primeira etapa seja da ordem de 10 hectares, o que
equivale a duas vezes o tamanho do atual Mirabilandia;
Deferir de forma faseada as licenças de instalação (LI), sendo que o
requerimento de uma nova supressão deve ser condicionado à
demonstração de resultados das ações de compensação, monitoramento e
recuperação da vegetação remanescente;
Quando da elaboração do projeto executivo do empreendimento
recomenda-se estudar alternativas estacionamento para ocupação de uma
área menor;
Enriquecimento da vegetação remanescente de tal forma a garantir que no
menor tempo possível todo o remanescente atinja o estágio médio de
regeneração;
Elaboração e implementação do PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA FLORA
TERRESTRE incluindo o Controle Ambiental na Supressão, o Salvamento e
Transplante de Germoplasma Vegetal e Afugentamento e Resgate de Fauna,
e os PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DE FAUNA E DE FLORA;
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Considerar que o EIA/RIMA estudou a máxima área plausível de supressão
dentro da mata do Ronca. Assim, nenhuma outra, ampliação, expansão,
complementação além dos 27,4 hectares estudados deverá ser autorizada
pelo órgão licenciador;
Negociação com a CHESF para definição de uma estratégia de poda da
faixa de servidão menos impactante, de tal forma a recuperar a melhorar a
conectividade entre os lados norte e sul da mata fragmentados.
Ainda na fase de implantação foi considerado como relevante o impacto
relacionado a PROCESSOS EROSIVOS, tendo em vista a proximidade dos
talvegues profundos que contornam a área de implantação e a alta susceptibilidade
à erosão dos materiais do Grupo Barreiras.
Este impacto não tem uma ocorrência certa, a probabilidade de ocorrer ou não
dependerá da gestão de obra do empreendedor, entretanto, o que se vem
verificando com uma série de empreendimentos que se instalaram em áreas de
características similares no litoral norte do estado, é a ocorrência de processos
erosivos de grande porte (voçorocas) decorrentes da drenagem superficial
proveniente dos referidos empreendimentos. Por este histórico foi considerado
este impacto como de alta magnitude, no caso de ocorrer.
As medidas de mitigação propostas são as seguintes:
Instalação de bacias de contenção de sedimentos na fase de obras;
Evitar sempre que possível, obras, na estação chuvosa nas áreas mais
susceptíveis a instabilidade;
Controle da remoção da vegetação, limitando sua retirada ao mínimo
necessário, para manter a proteção do solo e a estabilidade da superfície
do terreno;
No caso de necessidade de remoção da camada superficial do solo, esta
deverá ser estocada em locais protegidos da ação erosiva das chuvas e
da poluição, para sua posterior utilização nos trabalhos de recuperação
das áreas afetadas pelas obras;
Proteção do solo exposto (principalmente nos taludes de aterro) e
controle do escoamento superficial, por meio de manutenção da
cobertura vegetal rasteira ou por um sistema provisório de drenagem
superficial;
Instalação de dispositivo de proteção adequada (dissipadores de
energia) nos pontos de lançamento das águas coletadas pelo sistema de
drenagem, para evitar o desenvolvimento de sulcos e ravinas junto a
essas saídas;
No projeto executivo de drenagem superficial deve-se considerar o
percurso total dos deflúvios, desde os pontos de geração nas áreas
impermeabilizadas do parque, até os pontos de desague nas cotas baixas
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dos fundos dos talvegues. Nenhum lançamento deverá ser realizado na
crista dos tabuleiros nem nas cabeceiras de drenagem.

Fase caracterizada pelo funcionamento rotineiro do parque incluindo atendimento
ao público e realização de eventos especiais para grandes públicos. A duração desta
Fase é indeterminada, porém, para efeitos do estudo foi considerada uma duração
de 25 anos, valor este que normalmente é associado à vida útil de
empreendimentos para cálculo de viabilidade financeira.
Na Fase de operação do empreendimento foram alocados 17 impactos ambientais
que correspondem a 38% do total previsto na matriz. O conjunto de impactos
em sua grande maioria apresenta um caráter permanente, pois serão verificados
ao longo do período de funcionamento do parque. Dos 17 impactos alocados a
esta fase, 06 deles, todos positivos, foram qualificados com Magnitude=4, o que
era de se esperar, pois é nesta fase onde os benefícios advindos do
empreendimento se deverão verificar.
Dentro desse contexto menciona-se aqui um impacto que na opinião da equipe
técnica do EIA é um dos de maior relevância e de caráter positivo. Refere-se à
IDENTIFICAÇÃO DE UM RESPONSÁVEL VISÍVEL E LEGÍTIMO PELA ÁREA
AUMENTANDO AS GARANTIAS DE PRESERVAÇÃO DA MESMA. Este impacto
foi relacionado na matriz na etapa de planejamento, pois começou desde que o
empreendedor adquiriu a área, mas deverá ter o seu desenvolvimento real durante
operação. Com o gestor interagindo dentro da mata de forma sustentável e
implementando ações de recuperação da vegetação remanescente, certamente em
alguns anos, quiçá uma década, todas as áreas que no diagnóstico foram
classificadas como em estágio inicial de regeneração terão alcançado o estágio
médio e continuarão evoluindo.
Em termos de impactos negativos estes estarão relacionados com a emissão de
ruídos e iluminação artificial que poderá afetar a fauna que habita a vegetação
remanescente. Da mesma forma o fluxo de veículos poderá ocasionar impactos na
BR-101 ora pelo aumento de tráfego principalmente entre os dois retornos que
dão acesso ao empreendimento, como por conta de estacionamentos irregulares
no acostamento.
Ainda foi considerado um eventual fluxo de jovens, crianças e adultos da
comunidade da Mumbeca (do lado oposto da BR) para comercializar produtos na
entrada do parque, aumentando os riscos de atropelamento.
Para todos os impactos identificados nesta fase foram propostas MEDIDAS DE
MITIGAÇÃO no caso de impactos negativos e MEDIDAS DE MAXIMIZAÇÃO
em caso de impactos positivos, com destaque para as seguintes:
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Garantir que as ações positivas efetivamente irão acontecer através da
definição de um modelo de gestão eficiente que garante os recursos
necessários para manutenção e fiscalização da infraestrutura implantada;
Transformar a ZECUA do Ronca em uma unidade de conservação (UC)
abrangendo a totalidade da área, inclusive o parque que passaria a ser
uma das zonas a serem previstas no Plano de Manejo. Isto forneceria
critérios restritivos que evitariam uma mudança posterior na tipologia
de empreendimento;
Estabelecer parcerias com prefeituras e órgãos de turismo para inserir o
parque dentro dos roteiros turísticos da região;
Estabelecer mecanismos de universalizar o acesso ao parque para as
comunidades do Paulista, através de parcerias com as escolas, descontos
em dias determinados, etc;
Elaborar e aprovar no DNIT o projeto de acessibilidade pela BR-101,
incluindo sinalização adequada;
Prever procedimento de emergência para permitir o acesso de veículos
ao parque com agilidade em caso de se verificar uma pane no sistema
de emissão de tickets e abertura de cancela;
Sinalizar o acostamento informando a proibição de estacionamento;
Em caso de estacionamento insuficiente fornecer para os usuários uma
alternativa correta de estacionamento;
Atuar em parceria com a PRF para coibir práticas de uso inadequado da
BR;
Elaboração de Plano de acessibilidade ao parque, fornecendo
alternativas seguras de chegada de visitantes com utilização de sistema
público de transporte;
Monitorar a travessia de pedestres na BR-101 e em função disso, prever
passarela de pedestres;
Elaboração e implantação de programas de Comunicação Social e
Educação Ambiental;
Projeto executivo de iluminação adequado para evitar a poluição
luminosa;
Utilização de alternativas tecnológicas em termos de luminárias, que
maximizem o percentual de luz útil, priorizando aquelas de baixa
atratividade de insetos;
Utilização de plantas repelentes de insetos.
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Um único impacto foi considerado nesta Fase e cogita o cenário do parque cerrar
suas atividades e a área ficar exposta à entrada de outra tipologia de
empreendimento muito mais impactante. A ocorrência de um encerramento do
parque no futuro, após 25 anos de funcionamento ou mais é um evento que
certamente pode acontecer. Já o encerramento prematuro por conta de resultados
negativos do negócio ou outro tipo de conjuntura não é esperado, mas igualmente
existe um risco de isto chegar a acontecer.
Neste cenário haveria uma mudança no gestor da área, tornando necessário definir
mecanismos para garantir a continuidade das ações que embasaram a viabilidade
de implantação do parque.
MEDIDAS DE MITIGAÇÃO com destaque para as seguintes:
A criação da Unidade de Conservação na mata do Ronca incluindo o
setor do parque como atividade compatível poderia proteger o
remanescente da entrada de um uso não compatível no futuro. Note-se
que apenas o enquadramento como ZECUA no Plano Diretor do
Paulista não é suficiente para fornecer esta proteção;
Não autorização de novos licenciamentos nem expansões dentro da
ZECUA.
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6

COMP ENSAÇÃO E PR OGR AMAS AMBIENTAIS

Os impactos que não podem ser mitigados pelo empreendedor terão que ser
compensados. Da mesma forma, as medidas de mitigação que foram propostas
individualmente para cada um dos impactos terão que ser agrupadas em
PROGRAMAS AMBIENTAIS cujo conjunto conformará o que se denomina como
PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA), sendo a apresentação deste documento
em nível de detalhamento executivo requisito para deferimento da Licença de
Instalação LI.

A Compensação ambiental para implantação do Novo Parque Mirabilandia terá
duas componentes:
(i) Compensação Ambiental legalmente exigida;
(ii) Compensação ambiental como parte
responsabilidade social do empreendedor.

do

programa

de

Conforme mencionado anteriormente no documento, segundo a lei da mata
atlântica a supressão de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração não
teria exigência de compensação. Entretanto, foi definido como requisito do
parecer favorável à implantação do parque na Mata do Ronca que toda e qualquer
supressão que seja realizada seja compensada.
A proposta é que esta compensação seja feita em proporção de 02 vezes a área a
ser suprimida (49,4 hectares) tanto na própria ZECUA do Ronca nas áreas que se
encontram degradadas como na unidade de conservação do Parque Natural
Municipal da Mirueira que possui 56 ha e está localizada na mesma bacia
hidrográfica.
A COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO é uma
obrigação legal de todo empreendimento que seja considerado como de Alto
Impacto a critério do órgão ambiental. A compensação é realizada através de um
pagamento em dinheiro para ser aplicado em Unidades de Conservação. O
montante a ser pago é definido através da determinação de um percentual do
custo da implantação do empreendimento (VALOR REFERENCIAL). Este
percentual que se denomina GRAU DE IMPACTO, é determinado em Pernambuco
através da metodologia constante na Resolução do CONSEMA 04 de 2010.
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O valor do GRAU DE IMPACTO obtido no estudo foi de 0,7765%, o qual deverá
ser aplicado ao Valor Referencial do projeto, estimado em R$ 8.000.000,00.
Recomendou-se no EIA a elaboração de um PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL, para fornecer alternativas de projeto para aplicação destes recursos.

Adicionalmente à compensação ambiental legalmente exigida detalhada nos itens
acima, o empreendedor irá promover outras ações de compensação como parte
da política de responsabilidade socioambiental do empreendimento sendo estas:
A criação da Unidade de Conservação na mata do Ronca;
Criação de um centro de conservação e proteção de preguiças na Mata
do Ronca.
É de se salientar que estas ações, que nasceram como propostas do empreendedor
para viabilizar a proposta, tornaram-se de obrigatório atendimento em caso de
ser deferida a LP por parte do órgão licenciador.

Os Programas Ambientais podem ser considerados como agrupamento de várias
medidas mitigadoras de características similares que ao serem integradas, criam um
efeito sinérgico muito mais eficiente no controle ambiental que tentativas de
aplicar isoladamente essas ditas medidas.
Nesta etapa do EIA pretende-se apenas identificar os Programas considerados
necessários, sendo que os mesmos deverão ser detalhados em nível executivo, ora
quando da solicitação da Licença de Instalação (LI) do Empreendimento, ora
quando da solicitação da Licença de Operação (LO).
Os programas listados a seguir são basicamente os propostos no Termo de
Referência do estudo, complementados pela equipe técnica quando foi
considerado pertinente.
Os programas ambientais recomendados para subsidiar as etapas de licenciamento
posteriores são relacionados no quadro a seguir.
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Q U A DR O 0 4 - R E LA Ç Ã O D E PR O G R A M A S A M B I E N T A I S PR O P O S T O S
N°

PROGRAMA

01
02
03
04

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCA
SUBPROGRAMA DE PREVENÇÃO, C ONTROLE
MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS;
SUBPROGRAMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE
RESÍDUOS S ÓLIDOS;
SUBPROGRAMA DE CONTROLE E M ONITORAMENTO DE
EFLUENTES LÍQUIDOS;
SUBPROGRAMA DE CONTROLE E M ONITORAMENTO DE
EMISSÕES A TMOSFÉRICAS;
SUBPROGRAMA DE CONTROLE E M ONITORAMENTO DE
RUÍDOS E VIBRAÇÕES;
SUBPROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE MÃO- DE- OBRA;
SUBPROGRAMA DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO;
SUBPROGRAMA DE SEGURANÇA, MEIO A MBIENTE E SAÚDE
DO T RABALHADOR .
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E
PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA
PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE FAUNA
SUBPROGRAMA DE A FUGENTAMENTO E RESGATE DE
FAUNA;
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE F AUNA;
PROGRAMA DE PROTEÇÃO A FLORA
Subprograma de Supressão de Vegetação
SUBPROGRAMA DE TRANSPLANTE E SALVAMENTO DE
GERMOPLASMA VEGETAL;
SUBPROGRAMA DE PLANTIO COMPENSATÓRIO;
SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FLORA.
PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO
CULTURAL

05
06
07

08

09
10
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7

QUAL ID AD E AMBIENTAL

Em atendimento ao Termo de Referência do estudo que solicita que no RIMA
sejam abordados aspectos relacionados com a qualidade ambiental da área na
condição atual e na condição futura com o empreendimento, apresentam-se as
ponderações contidas nos parágrafos a seguir.
Uma referência metodológica que foi encontrada para abordar os aspectos de
qualidade ambiental refere-se aos estudos de DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL
DO LITORAL NORTE DA RMR elaborados pela CPRH. Na concepção da CPRH
refletida nesse documento, os estudos de Qualidade ambiental devem considerar
uma integração dos meios físico, biótico e socioeconômico e adicionalmente
definir a escala de Trabalho que no caso desse documento se refere ao Litoral
Norte do Estado de Pernambuco onde se insere o Novo Parque Mirabilandia.
Dentro desse contexto, as linhas mestras do futuro regional para qualquer um dos
dois cenários (com ou sem parque) mostram que a região passa por um momento
excepcional de oportunidades de desenvolvimento econômico, social e cultural,
propulsado especialmente pela instalação da Fábrica da FIAT no litoral norte e
todas suas empresas periféricas.
Diminuindo um pouco a escala de trabalho e focando nas áreas de influência do
novo parque Mirabilandia, deve ser reconhecido previamente que qualidade
ambiental e qualidade de vida estão intimamente vinculadas. Em relação a essa
inter-relação pode-se citar o Diagnóstico socioeconômico do EIA onde foram
sumarizados os principais índices que avaliam a qualidade de vida da AII com foco
principal no município do Paulista e onde se pondera:

A realidade que se depreende a partir dos índices de desenvolvimento e
de qualidade de vida permite afirmar que vêm ocorrendo gradativos
avanços, no tocante aos indicadores municipais. Todos os instrumentos
de avaliação citados confirmam essa assertiva, afigurando-se pertinente
recorrer a um índice suplementar, que abrange três níveis de análise
essenciais à percepção dos padrões de existência prevalecentes no
conjunto dos municípios brasileiros.
As características socioeconômicas do município estudado sinalizam não
apenas a evolução positiva nos indicadores de qualidade de vida, mas,
igualmente, o crescimento do número de habitantes e, como
consequência, das mudanças assinaladas, tende a aumentar a demanda
por serviços públicos e pela melhoria das condições de habitação. Nesse
contexto, a conservação e/ou preservação dos recursos naturais, ou seja,
da qualidade ambiental, se somam à necessidade de contínuos
investimentos na ampliação e na eficiência dos equipamentos coletivos,
bem como na oferta de serviços públicos de qualidade, de modo a
atender às demandas sociais.
68

IMPLANTAÇÃO DO NOVO PARQUE TEMÁTICO DE TURISMO E LAZER
MIRABILANDIA NO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE

Com efeito, no município do Paulista os índices que medem a qualidade de vida
apresentam evolução na última década. Na Qualidade ambiental, porém, o
município decresceu consideravelmente nas últimas 04 décadas. As áreas
florestadas diminuíram drasticamente e as florestas remanescentes estão
seriamente ameaçadas como a Mata da Mirueira do Janga e a própria mata do
Ronca por citar algumas. A cobertura do sistema de esgotamento sanitário
diminuiu drasticamente da mão do aumento populacional transformando o
principal curso de água do município que é o Rio Paratibe em um esgoto a céu
aberto.
A lagoa de Jardim Paulista formada pelo Riacho do Ronca que no passado era um
pequeno reservatório de uso múltiplo onde as atividades de abastecimento, lazer
e pescar conviviam harmoniosamente, hoje é praticamente inexistente por conta
do assoreamento. Em síntese, a análise do cenário atual mostra um desequilíbrio
entre o social e o ambiental que faz com que o crescimento atualmente não seja
sustentável.
No cenário futuro esta dimensão ambiental deverá inverter a tendência e começar
a crescer, isto por conta do arcabouço dos Programas de Desenvolvimento
previstos e não propriamente pela implantação do Novo Parque Mirabilandia. O
empreendimento certamente aportará os seus aspectos positivos para
melhoramento da qualidade ambiental principalmente do recorte definido como
ADA e o entorno imediato da AID, porém, não tem o peso suficiente para
modificar nem positiva nem negativamente a qualidade ambiental da Região.
Já na escala da AID e ADA principalmente, pode-se afirmar que a qualidade
ambiental atual dentro destas áreas é bastante heterogênea e susceptível a ser
afetada pelos impactos irradiados pela Mata do Ronca. Observe-se como no
cenário atual a Mata do Ronca - embora a exuberância que ainda conserva - irradia
para o entorno externalidades negativas, principalmente violência e insegurança.
A ausência total de controle do local faz com que os aspectos ecológicos que são
valiosos passem a um segundo plano e o local seja visto de forma negativa pela
comunidade do entorno.
Já no cenário de IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO nos moldes previstos
no projeto e com aplicação das medidas recomendadas no EIA, espera-se que a
mata, embora diminuída em algo mais de 24 hectares, comece a irradiar
externalidades positivas provenientes do Programa de Educação Ambiental, do
retorno da segurança no entorno, da valorização do açude do Ronca, da não
ocorrência de incêndios, das condições ideias para permitir a evolução do seu
processo de regeneração, da proteção que o empreendedor dará para o
remanescente, principalmente após sua transformação em unidade de
conservação.
A supressão de 24,7 hectares de vegetação é natural que cause em curto prazo
uma diminuição da qualidade ambiental no interior da mata conforme analisado
no capítulo de impactos, entretanto, a resiliência do remanescente ainda será
grande e no futuro um novo equilíbrio irá sendo gerado. A vigilância permanente
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da área fará como que a vegetação remanescente que representa mais de 70% da
área florestada passe progressivamente do estágio inicial de regeneração em que
se encontra para o estágio intermediário e avançado. As clareiras e trilhas
existentes no interior da mata irão sendo colonizadas por vegetação nativa que
cada vez mais retomará sua função de abrigo para fauna e proteção das cabeceiras
de drenagem do Riacho do Ronca.
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8

CONSID ER AÇÕES FINAIS

Neste último capítulo do RIMA depois de ter passado por todas as etapas do
estudo se apresentam as considerações finais que refletem a síntese dos aspectos
relevantes do empreendimento e a posição da equipe técnica em relação à
proposta estudada.
1. O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) foi iniciado pela JBR em
janeiro de 2014 (quatro meses antes da emissão do TR) dando continuidade
ao processo de coleta de dados e diagnósticos preliminares que foram
gerados pela equipe técnica do empreendedor nos meses anteriores, como
subsidio ao deferimento por parte da SMA do Termo de Referência. Em
aproximadamente 18 meses de trabalho o trabalho conjunto da equipe
multidisciplinar do empreendedor e da JBR focaram no atendimento
rigoroso de todos os itens aplicáveis solicitados no escopo do referido TR;
2.

O processo de implantação do Novo Parque Mirabilandia proposto dentro
da ZECUA do Ronca no Município do Paulista SUPEROU A ETAPA PRÉVIA
DE VIABILIDADE JURÍDICA sem esbarrar em nenhum tipo de
impedimento. Todas as ações previstas no projeto incluindo a possibilidade
de supressão de mata atlântica nos quantitativos necessários e a
compatibilidade com a restrição de usos previstos no Plano Diretor do
Paulista para a ZECUA do Ronca foram analisadas e foi comprovado que
existe viabilidade jurídica para a implantação;

3.

No projeto apresentado pelo empreendedor fica bastante claro o novo
patamar que se pretende atingir para o Parque Mirabilandia, que passará
de uma área de 5 hectares no Centro de Convenções para uma área de
27,93 hectares na nova localização (27,4 hectares mais 0,53 hectares de
acesso). Este aumento expressivo no porte do parque foi considerado na
Avaliação de Impactos, sendo recomendado que na primeira etapa sejam
autorizados apenas 10 hectares e que as autorizações para as etapas
subsequentes fiquem condicionadas aos resultados das medidas
compensatórias e demais compromissos ambientais;

4.

No que concerne ao DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, observou-se que 97,30%
da ZECUA do Ronca se encontra coberta com vegetação de mata atlântica
sendo que 64,24% se encontra em estágio inicial de regeneração e 33,07%
em estágio intermediário;

5.

A Mata se observou altamente antropizada, com grande quantidade de
trilhas, áreas queimadas, áreas com corte seletivo e com evidencias do uso
delitivo;

6.

Esta constatação foi muito importante dentro da avaliação de viabilidade
ambiental do empreendimento, pois no entendimento da equipe técnica
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do EIA, mesmo sem empreendimento, é necessário reverter este quadro de
degradação através da concepção de um modelo de preservação diferente
do simples congelamento da área;
7.

A equipe técnica do EIA considera que é viável o modelo proposto pelo
empreendedor do Mirabilandia, onde este agiria como guardião da
vegetação remanescente que ascenderia a mais de 80% do que existe
atualmente, ao mesmo tempo em que fornece uma alternativa de lazer para
a população através de um equipamento de baixo impacto ambiental e
totalmente compatível com as restrições próprias do enquadramento da
área como ZECUA;

8.

Este modelo exigiria um sacrifício ambiental inicial representado pela perda
de 24,7 hectares de vegetação que teriam que ser compensados pelo
empreendedor nos termos definidos pela SMA;

9.

Esta perda de vegetação seria tolerável pelo remanescente conforme
parecer técnico dos especialistas do EIA. A própria resiliência do fragmento,
fortalecida pelas medidas de mitigação propostas, permitem afirmar que a
perda de massa verde não chegará a ocasionar a diminuição progressiva de
qualidade da vegetação remanescente, muito pelo contrário, espera-se que
passado o período de perturbação ocasionado pela obra, à mata encontre
um ambiente favorável para continuar com seu processo de regeneração
natural e que ao cabo de alguns anos o 64% da vegetação que foi
classificado como estágio inicial de regeneração tenha atingido o estágio
médio;

10.

A equipe técnica elaboradora do EIA/RIMA finalmente salienta que
considera viável ambientalmente a proposta de implantação do Novo
Parque Mirabilandia dentro da Mata do Ronca, desde que:
O empreendedor apresente um projeto executivo consistente e
otimizado com definição clara das etapas de execução que irá obedecer;
O empreendedor apresente dentro do projeto executivo um orçamento
consistente do custo do empreendimento para cada uma das etapas
previstas e demonstre que possui os recursos financeiros necessários para
implantar, operar e atender os compromissos ambientais que lhe serão
exigidos no evento de ser deferido o licenciamento;
Sejam definidos instrumentos de fiscalização e cobrança por parte da
SMA da Prefeitura do Paulista para garantir que a compensação
ambiental efetivamente será executada pelo empreendedor nos termos
que forem acertados no ato do licenciamento;
Sejam definidos instrumentos para garantir que em caso de
encerramento do parque no futuro, a área terraplenada não será
utilizada para outros usos diferentes aos que atualmente permite o
enquadramento como ZECUA pela lei complementar municipal
72

IMPLANTAÇÃO DO NOVO PARQUE TEMÁTICO DE TURISMO E LAZER
MIRABILANDIA NO MUNICÍPIO DE PAULISTA/PE

4349/2013 e adicionalmente, que serão mantidas as premissas de
manutenção da área e demais compromissos ambientais adquiridos no
processo de licenciamento;
O deferimento da Licença de Instalação (LI) seja faseado e para cada
solicitação de nova fase, sejam comprovados os avanços dos processos
de compensação e demais compromissos ambientais;
A totalidade da área seja transformada em Unidade de Conservação e
o parque passe a ser uma das zonas desta UC, com diretrizes a serem
estabelecidas no Plano de Manejo a ser elaborado;
Seja considerado que o EIA/RIMA estudou a máxima área que poderia
ser suprimida dentro da ZECUA do Ronca e sendo assim nenhuma outra
supressão adicional à estudada neste EIA venha a ser autorizada no
futuro, nem pela Prefeitura do Paulista nem pela CPRH.
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RESPONSÁVEL PELO EIA/RIMA

EMPREENDEDOR

GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

JBR ENGENHARIA LTDA

Rua Maria Olívia Rebouças, S/Nº Sala 01,
Centro. Itabuna/ba - CEP 45 603-415
Telefone: (81) 9151 - 8791
Pessoa de contato: Antônio de Carvalho Peixoto
antonio.mirabilandia@gmail.com

Avenida Correia de Brito, 271, Campo Grande
Telefone: (81) 3241-8911 / 3241-7742
Pessoa de contato: Pedro Pereira Cavalcanti
jbr@jbr.eng.br

COLABORAÇÃO NO ESTUDO E NO PROJETO

Rua Sideral n° 184/604 - Boa Viagem
Recife/PE – CEP: 51030-630
Telefone: (81) 3032.5003
Contato: Héctor Díaz González
hid.planejamento@gmail.com

Rua Arquimedes de Oliveira, 55.
Santo Amaro – Recife – PE CEP: 50.050-510
Telefone: (81) 8603.9834 (81) 9636.8696
Contato: Hermon Augusto Braga Junior
hermon.junior@gmail.com

Rua do Cupim, 132 Coworking
Escritórios Inteligentes
Graças - Recife/PE
Telefone: (81) 3204 6405
Contato: Thiago Pereira de Carvalho
thiago@iarqprojetos.com.br

EQUIPE TÉCNICA DO EIA/RIMA
COORDENADOR GERAL

PEDRO PEREIRA CAVALCANTE FILHO
Engenheiro Civil - CREA: 609-D/PB
HIDROGEOLOGIA

JOSÉ GEILSON ALVES DEMÉTRIO
Geólogo – CRBio 67.964/05D
FLORA TERRESTRE

JUSSARA ADRIANA NOVAES SOUZA
Bióloga – CRBio 99.811/05D
HERPETOFAUNA

MARIANA MIRANDA D’ ASSUNÇÃO
Bióloga – CRBio 85.765/05-D
ICTIOFAUNA

COORDENADOR TÉCNICO

HERMON AUGUSTO BRAGA JUNIOR
Biologo – CRBio 67.964/05D
MEIO FÍSICO

HÉCTOR IVÁN DÍAZ GONZÁLEZ
Eng. Civil – CREA: PE 57986
FLORA TERRESTRE

ANGÉLICA CÂNDIDA FERREIRA
Bióloga – CRBio 99.566/05D
AVIFAUNA

PAULO DE BARROS PASSOS FILHO
Biólogo – CRBio 85.302/05-D
ICTIOFAUNA

ASSUNTOS JURÍDICOS

TIAGO ANDRADE LIMA
Advogado - OAB/PE: 21596-D
MEIO FÍSICO

DEIVIDE BENICIO SOARES
Geógrafo – CREA: 50545
MASTOFAUNA ALADA

PATRÍCIA PILATTI ALVES
Bióloga – CRBio 92.727/05-D
ENTOMOFAUNA

MARIANA PESSOA DA SILVA
Bióloga – CRBio 77.943/05-D
ICTIOFAUNA

MAGDA SIMONE LEITE PEREIRA CRUZ

LILIANE FERREIRA LIMA

SÉRGIO CATUNDA MARCELINO

Eng. de Pesca – CREA-PE 056390

Bióloga – CRBio 99.576/05D

Eng. de Pesca – CREA-PE 30.659-D

MACROZOOBENTOS

JONATA DE ARRUDA FRANCISCO
Biólogo – CRBio 99.387/05-D

SOCIOECONOMIA

MARIA LIA CAVALCANTI C. DE ARAÚJO
Socióloga – CIM: 211.267.1

PATRIMONIO CULTURAL

VERA LÚCIA MENELAU DE MESQUITA
Arquiteta – CAU A19257-0
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SOCIOECONOMIA - LEVANTAMENTO

LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO
Administrador – CRA/PE 7241D

R

e n g e n h a r i a

Avenida Correia de Brito, n° 271,
Campo Grande * CEP 52.040-360
Tel. 55.81.3241-8911 / 3241-7742
Recife - Pernambuco - Brasil

