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LAUDO DE DANO AMBIENTAL
1 - QUALIFICAÇÃO
Numero do Processo: n° 026106/COTRAICGTMO/DILICII BAMA

Nome do Interessado: IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO
Nome do Réu: CONSTRUTORA GUATAMA LTDA
Local do Dano Ambiental: EMPREENDIMENTO RODOVIA - BR - 319
MANAUS - PORTO VELHO.
Município: MUNICIPIO DE BORBA - AM.

o

AÇÃO DEGRADADORA: AUSENCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Esses ilícitos ambientes são obras listadas a seguir, com os respectivos
infringências legais:

1. Ausência de licenciamento ambiental nos seguintes itens e áreas, em
desacordo com o Artigo 60 da Lei n° 960511998 e Artigo 44 do Decreto n°
3179/1999:

Abertura e Utilização de Áreas de Empréstimo, Bota—Foras, Áreas de Apoio,
Canteiro-de-obra, Substituição / implantação de Obras-de-arte e Implantação de
outras Obras: Tabela - 1. Itens e áreas em desacordo com o Artigo 60 da Lei
no 960511998 e Artigo do Decreto n° 317911999 segundo o relatório de vistoria
n° 026 /2006-COTRAICGTMO/DILIC/IBAMA

de Empréstimo

Deposito de Material Excedente (BotaForas)
Áreas de Apoio (Depósito de Seixos,
Cascalhos e areia)
Canteiro-de-obra

Itens
203 204 206 207 208 209 210
2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.17, 2.21, 2.23,
2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31,
2.32.
2.05, 2.15, 2.16, 2.20, 2.24

2.01, 2.02, 2.18, 2.19, 2.22.
2.33.
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Bueiros de concreto

Pontilhão de Concreto
Ponte de concreto
Construção de caminhos de serviço
com aterro, barramento de curso
d'água.

3.01, 3.02, 303, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07,
3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14,
3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21,
3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28,
3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35.
3.16.
3.26.
4.21, 4.22, 4.23, 4.24.

2. Desmatamento / Ocupação irregular de Áreas de Preservação Permanente
em desacordo com o Artigo 38 da Lei no 9605 11998 e Artigo 25 do Decreto
n°3179/1999.

o

Ocupação irregular de áreas de preservação permanente:

Tabela - 2 Áreas em desacordo segundo o relatório de vistoria n° 026 12006COTRAICGTM0/DILIC/IBAMA
Infração
Desmatamento / Ocupação Irregular

Itens
2.05, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06,
3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13,
3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20,
3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27,
3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34,
3.35, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25.

3. Desmatamento de área florestal, objeto de especial preservação em
desacordo com o Artigo 50 da Lei n° 960511998 e Artigo 37 do Decreto n°
3179/1999.
Desmatamento de Área florestal:

Tabela - 3. Áreas de especial preservação em desacordo segundo o relatório
de vistoria n ° 026 !2006-COTRAICGTMO/DILIC/IBAMA
Infração

Itens
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2.13, 2.21, 2.22, 2.23, 2.26, 2.27, 2.28,
2.29, 2.30, 2.31, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04,
4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11,
4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18,
4.19,4.20-

Desmatamento

4. Lançamento de resíduos e/ou detritos (lixo e esgoto) em desacordo com
normas e regulamentos, em desacordo com o Artigo 54 da Lei n° 9605/1998
e Artigo 41, Alínea V do Decreto n° 317911999.

o

.

Lançamento de resíduos e/ou detritos:

Tabela - 4. Lançamento de resíduos em desacordo com as normas e
regulamentos segundo o relatório de vistoria n° 026 12006COTRAICGTMO/DILIC/IBAMA
Item

Tipo
Canteiro de Obras

_

5. Causar poluição por lançamento de detritos em desacordo com as normas e
regulamentos (assoreamento de cursos d'água), em desacordo com o Artigo
54 da Lei n°9605/1998 e Artigo 41, alínea v do Decreto n°3179/1999.
. Assoreamento de cursos d'água

•

Tabela - S. Assoreamento de cursos d'água em desacordo com as normas e
regulamentos segundo o relatório de vistoria n° 026 12006COTRAICGTMO/DILIC/IBAMA.

Infração
Assoreamento
ocasionado
substituição de obras-de—arte.

pela

Itens
3.01, 3.02, 3.03, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08,
3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17.
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Data da Vistoria: 25 e 26 de Agosto de 2006.
EQUIPE TECNICA:

Renato Carlos Soares e Silva
CREA N° 10948-D/AM
Manuel Marcelo dos Santos Castro
CRBi0 N° 52027/6-P
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HISTORICO:

1.1 - HISTORICO

DA OCUPAÇÃO DO DANO

As estradas Interestaduais no Brasil trazem grandes benefícios
socioeconômicos para a sociedade em modo geral.
A BR —319 desde a sua criação é pauta de vários impactos ambientais, tais
como: desmatamento, assoreamento dos rios e igarapés, erosão entre outros.
Hoje, pode-se destacar que as áreas que foram impactadas anteriormente, desde
a criação da rodovia, ainda não conseguiram se recuperar no decorrer do tempo.
Portanto, quando a empresa Construtora Gautama LTDA foi contratada
para fazer a recuperação da rodovia BR - 319 entre os trechos do Km 166 ao 370,
foi vítima de uma Autuação feita pelo IBAMA, conforme citação feita acima, devido
aos impactos ambientais causados no referido trecho da rodovia.
Porém, esta Autuação responsabilizou a Empresa por todos os impactos
ambientais existentes entre o Km 166 ao 370 da BR - 319.
Sendo, esta obra de suma importância para o Estado do Amazonas e para
o Brasil, é proposta da Empresa se responsabilizar pela recuperação de todos os
danos ambientais causados no trecho compreendido entre o Km 166 ao 370 da
rodovia BR —319, incluindo projetos de recuperação de áreas degradadas (PRAD)
e planos de reflorestamento contribuindo assim pelo meio ambiente humano e
não-humano para assegurar o progresso da geração atual e futura.
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2 . CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

2.1 - DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL

1.1 MEIO FÍSICO

Bacia Amazônica possui uma área estimada de 6,3 milhões de
quilômetros quadrados, sendo que aproximadamente 5 milhões em território
brasileiro e o restante divido entre os países da Bolívia, Colômbia, Equador e

S

Peru. Esta região é limitada à oeste pela Cordilheira dos Andes (com elevações de
até 6000 m), à norte pelo Planalto das Guianas (com picos montanhosos de até
3000 m), ao sul pelo Planalto Central (altitudes típicas de 1200 m) e à leste pelo
Oceano Atlântico, por onde toda a água captada na bacia escoa para o mar.
Segundo o IBGE, a área da Amazônia Legal no Brasil é de 5032925 km2,
compreendidos pelos estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e
Amapá e parte dos estados do Tocantins, Mato Grosso e Maranhão Imagens de
satélites analisadas pelo INPE estimam em 126.000 km 2 a área já desmatada até
1991, com uma taxa de desmatamento anual de 21000 km 2 ./ano-1, durante o
período de 1978-1989, decrescendo este valor para 11130 km 2 ./ano-1 durante os
anos de 1990-1991 (INPE, 1992). As regiões que mais sofreram com o

. desmatamento são as partes Sul e Leste do Pará (após a construção da rodovia
Belém-Brasília) e as partes Norte do Mato Grosso e Sul de Rondônia (devido à
rodovia Cuiabá-Porto Velho).

1.1.2 CLIMA E PLUVIOSIDADE

GPA - Genial Projetós Ambientais LTDA
End. Av. Constantino Nery, N°281, sala 03— Centro/Fone: (92) 3234-3942 / 8807-4569
CEP:69010-160
Manaus/AM

o

rÁ
Bacia Amazônica possui uma área estimada de 6,3 milhões de
quilometros quadrados, sendo que aproximadamente 5 milhões em território
brasileiro e o restante divido entre os países da Bolívia, Colômbia, Equador e
Peru. Esta região é limitada à oeste pela Cordilheira dos Andes (com elevações de
até 6000 m), à norte pelo Planalto das Guianas (com picos montanhosos de até
3000 m), ao sul pelo Planalto Central (altitudes típicas de 1200 m) e à leste pelo
Oceano Atlântico, por onde toda a água captada na bacia escoa para o mar.
Segundo o IBGE, a área da Amazônia Legal no Brasil é de 5032925 km 2

,

compreendidos pelos estados do Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e
Amapá e parte dos estados do Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Imagens de
satélites analisadas pelo INPE estimam em 126.000 km 2 a área já desmatada até
1991, com uma taxa de desmatamento anual de 21000 km 2 /.ano -1, durante o
período de 1978-1989, decrescendo este valor para 11.130 km 2 /.ano -1 durante
os anos de 1990-1991 (INPE, 1992). As regiões que mais sofreram com o
desmatamento são as partes Sul e Leste do Pará (após a construção da rodovia
Belém-Brasília) e as partes Norte do Mato Grosso e Sul de Rondônia (devido à
rodovia Cuiabá-Porto Velho).

A existência de dados confiáveis para a caracterização climática da
região Amazônica é relativamente baixa. Ou seja, os mapas climáticos existentes
são baseados em dados disponíveis nas estações meteorológicas, geralmente de
longa duração e de escala regional operadas por organizações como o INMET • Instituto de Meteorologia. Existem estações com produção de dados há mais de
30 anos ininterruptos, porém eles são poucos, considerados a extensão da região.
Muitas destas estações estão localizadas ao longo dos rios maiores, e tem sido
sugerido, por exemplo, que as condições de chuva fora destes rios são
substancialmente diferentes, e poderiam resultar em interpretações também
diferentes.
Segundo o método Koppen, como do tipo Am, Aw, e Af (figura 02). Clima
Equatorial Quente, este clima é resultante da combinação de diversos fatores, dos
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quais o mais importante é a disponibilidade de energia solar (Fisch et ai., 1996) A
Amazônia está situada entre 5 0 N e 10°S e recebe, no topo da atmosfera, um valor
máximo de 36,MJ.m 2 .dia em Dezembro/Janeiro e um valor de 30,7MJ.m 2 . dia em
Junho/Julho (Salati e Marques, 1984). Estes valores são reduzidos pela
transmissão atmosférica, mas são em média, da ordem de 16 a 17 MJ.m 2 . dia. O
tamanho e a disposição geográfica geral da Amazônia faz com que processos e
fenômenos climáticos continentais e até mesmo globais interfiram no clima desta
região.

1

CLiMA
Qu,nts - supor úmido
Quente - supor úmido sub
Qu,i,t. . úmido- 1 a2 rn*
Subiusnt - iup,r úmido•

Figura 01. Mapa de unidades climáticas do Amazonas

O clima é qualificado genericamente como quente e úmido, do tipo A, da
classificação climática de Koppen. Divide-se em vários subtipos, que diferenciam
pelos totais de precipitação média e pela época e duração do período seco. A
região da Rodovia foi enquadrada no subtipo Af de Koppen, clima quente com
temperatura média do mês mais frio superior a 18° C e constantemente úmido,
caracterizado pela existência de estação verdadeiramente seca e delimitado por
um mínimo de pluviosidade. Genericamente, os totais pluviométricos anuais, em
média, oscilam entre 2,300 e 2,750mm,
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A precipitação pluviométrica é um dos fatores marcantes desta região, onde
se observa a precipitação total anual em mm (isoeitas) de 1 .750mm a 2.500mm.
(figura 03). Onde o maior regime de precipitações pluviométricas ocorre no
primeiro trimestre de cada ano (janeiro, fevereiro e março).
A área do projeto possui um regime pluviométrico que se reparte em
período chuvoso, de dezembro maio, intensificando-se nos meses de março a
abril, e o período de estiagem, de julho a outubro ou novembro, com época mais
seca em agosto.

•

1.1.3 GEOLOGIA

1.2.3.1 ESTATIGRAFIA
Na Amazônia, as áreas de pré-cambriano correspondem a cerca de
40% do seu território. As suas seqüências vulcano-sedimentares (do tipo
greenstone belt ou não), intrusões graníticas, derrames vulcânicos ácidos e

intermediários, complexos alcalino-ultrabásicos e básico-ultrabásicos, e coberturas
sendimentares apresentam potencialidade para uma grande variedade de
depósitos minerais, tais como ferro, manganês, alumínio, cobre, zinco, níquel,
cromo, titânio, fosfato, ouro, prata, platina, paládio, ródio, estanho, tungstênio,
. nióbio, tântalo, zircônio, terras-raras, urânio e diamante. Deve ser salientado que
boa parte dos depósitos minerais, embora relacionados a rochas pré-cambrianas,
foram formados através de processos de enriquecimento - laterização, erosão e
concentração - em tempos mais recentes, do Terciário ao Quaternário.
De acordo com o levantamento do projeto RADAMBRASIL, a área
abrangente do projeto encontra-se localizada nos domínios da província geológica
de depósitos cenozóicos, que engloba os sedimentos pelito-psamítico da
formação Solimões e os depósitos de Aluviões Holocênicos, que constituem os
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sedimentos depositados nos terraços e planícies fluviais dos rios, que drenam a
região. Estão divididos em Aluviões indiferenciados ou antigos em terraços fluviais
e Aluviões atuais nas planícies de inundações.
Os Aluviões são depósitos relacionados à atual rede de drenagem, são
visíveis principalmente na época de maior vazante (meses de junho a setembro)
quando constituem barrancas com até pouco mais de 15 m acima do nível da
água e sobrepõem-se à Formação Solimões.

•

1.2.3.2 DISTRIBUIÇÃO NA ÁREA

A área de abrangência do projeto encontra-se na totalidade em planície de
inundação, inteiramente incluída na Formação Solimões, nas regiões de
interflúvel, ao longo da Br 319 (Porto Velho - Manaus), no trecho compreendido
pelo seu cruzamento com a Br 230 (Rodovia Transamazônica) e o rio Tupana
totalizando aproximadamente 500 km. É constituída predominantemente por
sedimentos arenosos, siltipo e argiloso com suas partes superiores depositadas
em provável intervalo de tempo síncrono (RADAMBRASIL 1978).

•

1.2.3.3 LITOLOGIAS E ESTRUTURAS

Com uma topografia levemente ondulada, a Rodovia apresenta de certo
modo uma seção Geológica homogenia e bastante monótona, tanto que nesse
trecho, são observados sedimentos síltico - argiloso com freqüentes intercalações
e interdigitações de arenitos. Esta sedimentação, que registra um dos vários ciclos
fluviais que constituíram a Formação Solimões, indica que o regime dos rios
apresentava baixa energia, condicionando, assim à deposição de sedimentos

UPA - Genial Projetos Ambientais LIDA
End. Av. Constantino Nery, N°281. sala 03 - Centro / Fone; (92) 3234-3942 / 8807-4569
CEP: 69010-160
Manaus / AM

o

o

belíticos dos depósitos de transbordamento. Nesses depósitos é comum a
presença de fósseis de vertebrados, invertebrados e plantas, bem como material
carbonatado.
Litologicamente esses depósitos são constituídos essencialmente por
argilitos e siltitos de cores variadas, nas tonalidades vermelho, cinza e
esverdeado. São predominantemente maciço e nitidamente estratificado com
lâminas plano-paralelo. Algumas vezes, podem conter intercalações de leites e
camada de arenitos de cores amarelo-ocre e vermelho, com granulação fina à
média (RADAMBRASIL 1978).

•

1.1.4 SOLOS

De maneira geral, os solos que ocorrem na área dos projetos são do tipo
Podzólico Vermelho Amarelo Álico. Lato solo Vermelho-Amarelo, Lato solo
Amarelo e Lateritas Hidromórficas.
Esses solos são caracterizados por apresentarem boas propriedades
físicas, porém com restrições quando a fertilidade natural.
O traçado da Rodovia Br 319 é adaptado ao relevo. Os cortes que se
fizeram necessários contam aproximadamente com a mesma altura e não são
muitos profundos, denotando não ter, a grade da Rodovia, exigindo seu
aprofundamento na topografia; Por isso o perfil longitudinal da estrada é quase
sempre plano ou com rampas fracas. Há longos trechos em que ela corre em
aterros; elevada sobre alagados com vegetações de igapó d'água.
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1.1.5 HIDROGRAFIA

A região possui uma vasta rede hidrográfica onde se destacam
principalmente o rio Purus, Madeira, Aripuanã, Tapauá, Ituxi e Manicoré.
Dentre os meios de transporte, o fluvial apresenta relevante importância
para a região. Merecendo destaque hidrográfico os rios Purus e Madeira que
apresentam ótimas condições de navegabilidade, constituindo-se em vias de
transporte de suma importância para a população local.

1.2 MEIO BIOLÓGICO

•

1.2.1 FLORA

As áreas recobertas pela Floresta Tropical Aberta, situam-se
predominantemente, entre os rios Purus e Madeira, caracterizam-se pela grande
concentração de palmeiras, seguida por agrupamento de cipós e esparsos
núcleos de taboca em meio à floresta. As florestas de terras baixas apresentam
feição mista de palmeiras como babaçu, patauá, açaí e grupamentos de árvores
emergentes nas elevações mais pronunciadas dos interílúvios como o Angelim-damata, Angelim-pedra, tauarí e outras.
Na sub-região dos baixos platôs da Amazônia, que abrange os interflúvios
tabulares conservados e dissecados; as análises da composição Ilorística são
encontradas as seguintes espécies: Angelim, ananin, ucuúba, cardeiro, cinzeiro,
copaíba, cupiúba, pau D'arco, itaúba, louro, muiratinga, sucupira entre outros
(Bertholletia excelsa).
Para identificação e classificação das espécies que ocorrem na área do
projeto, foram utilizadas observações visuais.
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1.2.2. FAUNA
Informações revelam que a diversidade de mamíferos é provavelmente
maior no oeste da Amazônia (entre os rios Negro e Madeira, área da BR-319).
Para a composição de espécies das comunidades de mamíferos. Os padrões
fitogeográficos da maioria dos táxons de roedores e marsupiais examinados
também dividem a Amazônia em dois grupos, um do leste e outro do oeste,
separados pelo eixo norte-sul formado pelos rios Negro e Madeira.
A maior parte das espécies de aves e mamíferos que vivem na Amazônia,
se alimenta de frutos. A caracterização da produção de frutos e sua
disponibilidade no decorrer do ano, auxiliam a compreender a capacidade de
suporte da floresta para a fauna frugívora, dos movimentos sazonais feitos e na
•

conservação de espécies vegetais e animais (LEMOS e GRIBEL, 1997).
A maioria das espécies de mamíferos, apresentam hábito de vida noturno
com ocultismo. Portanto a identificação no campo é dificultada, o que acarreta
numa lista de espécies incompleta para a região Amazônica (JANSON e LEMOS
1990).
Segundo RYLANDS & BERNARDES (1998), as florestas tropicais
brasileira, abrigam a maior biodiversidade de espécies de primatas do mundo. Na
Amazônia, as regiões delimitadas pelos rios Solimões-Amazonas, rio Negro e o rio
Madeira, apresentam comunidades distintas destes.
A fauna de pequenos herbívoros é a mais abundante dentre os mamíferos,
conseqüentemente, colaboram com uma grande parte do total da biomassa desse
grupo. Dentre estas espécies, destacam-se os que se alimentam de brotos e os
roedores (MOREIRA & MACDONALD, 1997).
Os répteis e os anfíbios são componentes abundantes de comunidades de
vertebrados. A maioria deles aparece como um predador generalista. A
competição por alimento entre as espécies é de maneira difusa, envolvendo dessa
maneira outros elementos da fauna como pássaros e aranhas (GUYER, 1990).
Os répteis representam uma um importante elemento da fauna na região. O
grupo mais diversificado é o das cobras. Os crocodilianos e tartarugas são os mais
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típicos nas áreas de várzea. Estima-se aproximadamente 100 espécies de répteis
que podem ser encontrados nas várzeas (FBDS, 199411995).
A bacia Amazônica apresenta a maior biodiversidade de peixes de água
doce do mundo, sendo estimada 8 000 espécies, com apenas 2 500 espécies
identificadas cientificamente. O tamanho da bacia hidrográfica juntamente com os
isolamentos geográficos, estabilidade climática, heterogeneidade espacial
(diversidade de nichos ecológicos), bem como o intercâmbio gênico (ocorrente
entre populações de peixe de diferentes sub-bacias) são fatores fundamentais
para a grande diversidade de espécies de peixes (LOWE-MCCONNELL, 1969).
GERY (1984) distribuiu geograficamente os peixes na América do Sul, com

o

ênfase na região Amazônica em 5 grandes divisões: baixo Amazonas, Amazônia
Central, Alto Amazonas, região Norte e Sul da Amazônia

.
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LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Em

resposta

ao

Relatório

de

vistoria

n°

026106/CONTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, resultados da vistoria técnica realizada
entre os dias 02 e 05 de agosto deste ano, ao empreendimento denominado BR319, rodovia compreendida entre as cidades de Manaus no Estado do Amazonas,
e Porto Velho no Estado de Rondônia, somente foi vistoriado o trecho entre a
cidade do Careiro Manaus/AM e as proximidades da travessia do rio Igapó-Açu,
da responsabilidade do Técnico Wanderlei Reinecke- Analista Ambiental IBAMA como segue abaixo:

.

Conforme a tabela —1 e vistoria técnica realizada nos dias 25 e 26 de agosto
de 2006, foi constatado o que segue:

A empresa Gautama ainda não realizou todo o trabalho de recuperação da
BR - 319 que compreende o trecho do Km 166 ao 370. Portanto, o trecho que esta
em recuperação até a presente data é do Km 166 ao 206.
No que diz respeito às Áreas de Empréstimos, Depósito de Material
Excedente (Bota Foras), Áreas de Apoio (Depósitos de Seixos, Cascalhos e
areia), Canteiros-de-obra.
a)

O desflorestamento do solo destas áreas, na totalidade de seu

perímetro, para o beneficiamento destas atividades, foi comprovado na vistoria da
equipe técnica que existem até hoje várias áreas que ainda não se recuperaram
dos impactos vindo dos trabalhos efetuados no inicio da Br 319. Essas áreas se
encontram com grandes perímetros de solo descobertos, que ainda não se
restabeleceram pelo processo natural;
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Figura 02. Usina Asfalto degradação anterior à execução de melhoria
do sistema viário interestadual, no trecho entre o Km 160 ao 166.

•

Figura 03. - desfiorestamento impacto anterior as obras de recuperação
ração da Br 319. Entre o Km 160 ao 166.
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b)

Concluímos que em muitas áreas, pela necessidade de continuar as obras

de recuperação da rodovia que possui grande valor sócioeconômico e ambiental,
se fez necessário à abertura e utilização de áreas de empréstimo, bota-fora, Áreas
de Apoio (Depósito de Seixos, Cascalhos e areia), Canteiro-de-obra.
c)

Que os trabalhos necessários para o empreendimento acordaram em parte

áreas impactadas anteriores.

d)

E para se ter uma idéia exata dos diversos impactos ocorridos durante a

criação da BR - 319 seria necessário um EIA/RIMA da obra, além de um
monitoramento técnico do inicio dos trabalhos até a presente data. (Conama

o

01/86)

E sem estes instrumentos EIA/RIMA e monitoramento técnico desde o início da
obra na BR - 319, não se pode saber o estado original do sitio e os impactos
sofridos, nem a magnitudes que estes impactos sofreram no decorrer do tempo.
Sem estes parâmetros, e comprovações científicas, não se podem atribuir na
totalidade à magnitude da culpa para a Empresa Gautama, e as de culpa da obra
-,n+nrinr

No que diz respeito aos Bueiros de concreto, Pontilhões de
Concreto, Ponte de concreto, construção de caminhos de serviço com
aterro, barramentos de curso d' água, Tabela -1 foi constatado que:
.

a) As antigas obras de arte da rodovia, antes de sua substituição, na maioria
das vezes são encontradas com grandes quantidades de sedimentação do solo
em seu perímetro;
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o
Figura 04- Bueiro degradação anterior à execução de melhoria do
sistema viário interestadual, no trecho do Km 207 ao Km 370, onde
a empresa ainda não início os trabalho de melhoria.

o

Figura 05 - Obra de Arte antiga com vários impactos em seu
perímetro, erosão, sedimentação, falta de mata ciliar, lixiviação do
solo para o corpo de água. Entre os Km 270 ao Km 370.
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a)

Em relação ao assoreamento também foram causados por impactos

anteriores que deixaram o solo descoberto, desencadeou erosões, facilitada pelos
volumes Pluviométrico e Fluviometrico na região.

b)

Em relação aos impactos nas Áreas de Preservação Permanente, junto às

obras de arte, na maioria dos casos são conseqüentes dos trabalhos realizados
anteriormente, vindo, ainda, do inicio dos serviços na criação da BR.

C)

Que para atribuir um determinado grau de penalidade, seria necessária

' uma comprovação de um monitoramento técnico desde a criação da BR - 319, ou
pelo menos, um levantamento do que aconteceu do inicio da abertura da estrada,
até a presente data.

Conforme a Tabela - 2 e 3 e vistoria técnica realizada nos dias 25 e 26 de
agosto de 2006, foi constatado o que segue:

No que diz respeito ao Desmatamento / Ocupação Irregular que são atribuídos a
Empresa Gautama;

.

a)

Foi comprovado na vistoria que existem até hoje várias áreas que ainda não

se recuperaram dos impactos vindo dos trabalhos efetuados no inicio da BR - 319.

b)

Existem áreas com grandes perímetros de solo descoberto que ainda não

se restabeleceram pelo processo natural
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Área antiga com grande perímetro desmatado entre os Km
160 e 166 Br 319.

Figura 06 .

C)

Concluímos que em muitas áreas, pela necessidade de continuação das

obras de recuperação da Rodovia, foi necessária acordar jazidas já existentes no
local para continuação dos trabalhos, mesmo nas áreas já impactadas
anteriormente.

d)

Que entre estes sítios impactados anteriormente estão muitos pontos

dentro da área de preservação permanente, de rios/igarapés.
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Conforme a tabela —4 e vistoria técnica realizada nos dias 25 e 26 de
Agosto de 2006 foi constatado o que segue:

No que diz respeito ao Canteiro de Obra, com o lançamento de resíduos em
desacordo com as normas regulamentadas na Lei ambiental.

a)

Concluímos que para se estabelecer um parâmetro entre impacto ambiental

e crime ambiental, é necessário apresentar análises laboratoriais químicas e
biológicas e comparar com os critérios preestabelecidos na Resolução Conama
35712005 art 31, § 5 0 Padrões de lançamento de efluente Orgânicos e Inorgânicos,
pois sem estes laudos não se poderia dizer qual o dano causado, e qual a
providência a ser tomada.

b)

Que no presente caso, quanto à forma em que está sendo destinado o

efluente, considera-se que a mesma está fora dos padrões permitidos, propomos
que, seja destinado o Efluente Orgânico dentro dos critérios estabelecidos nas
Leis.

c)

Quanto ao efluente que esta sendo constituído hoje, não se pode

comprovar seu grau de toxicidade ou de capacidade de causar um impacto de
grande relevância, ou mesmo, não se poderá dizer, sem um estudo adequado, a
probabilidade de ser considerado crime ambiental, para comprovação é
necessário um estudo da capacidade de suporte do ecossistema local. É
necessário parâmetros quantitativos e qualitativos orgânicos e inorgânicos do
efluente lançado, para depois falar de suas conseqüências.

d)

No que diz respeito ao lixo sólido propomos que seja feita a coleta seletiva.

Onde lixo orgânico seja direcionado para compostagem. Os vidros, plásticos,

GPA - Genial Projetos Ambientais LTDA
End. Av. Constantino Nery, N°281, sala 03 - Centro / Fone: (92) 3234-3942 /8807-4569
CEP: 690 10-160
Mânaus / AM

o

e

-

'7

alumínios, ferro e papel etc. devem ser destinados a comunitários, as cooperativas
locais ou destinados ao lixão.

Conforme a tabela - 5 e vistoria técnica realizada nos dias 25 e 26 de agosto
de 2006, foi constatado o que segue:

No que diz respeito ao assoreamento ocasionado pela substituição das
obras-de-arte, causar poluição por lançamento de detritos em desacordo
com a lei;

a)

Foi constatado em muitas áreas com impactos anteriormente, visível

lixiviação de detritos do solo carreados aos corpos d'água próximo às obras de
arte que ainda não foram recuperadas.

b)

Foram constatados grandes picos erosivos e lixiviação, em áreas de solo

descoberto anteriormente.

C)

O Que facilitou a erosão é o solo descoberto sem vegetação e o grande

volume pluviométrico e fluviometrico na Amazônia.

d)

Foram constatadas que antigas obras de arte da BR, que ainda não foram

substituídas, na maioria das vazes são encontradas com grandes quantidades de
sedimentação do solo em seu perímetro em direção do corpo de água.

e)

Que os impactos nas Áreas de Preservação Permanente, junto às obras de

arte, em muitos casos são anteriores à execução do projeto de melhoria do
sistema viário interestadual.
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e para atribuir qualquer penalidade seria necessário um Estudo dos
naquela área desde a criação da BR - 319, comprovar a Magnitude dos
no tempo.
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Figura 07 - Área com visível erosão e lixiviação em direção ao corpo
d'água. Entre os Km 207 ao 370.
Foi observado durante a vistoria técnica, que existe, por parte, da Empresa
Gautama, uma grande preocupação hoje em reverter o quadro de impactos
ambientais sofridos no Ecossistema local, mesmo que estes tenham ocorridos em
momento anterior à execução do projeto de melhoria do sistema viário
interestadual e dos atuais na BR - 319, nos trechos trabalhados entre o km 166 ao
370, onde já possuem 12 áreas em fase inicial de recuperação conforme
mostrados nos quadros abaixo:
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cas das áreas que estão em faze inicial

)RDENADA GEOGRAFICAS
3'
173'
74'
50'
9'
Ml'

i16'

S= 4° 24.106'
W= 60°58.892'
S= 40 23.309
W=60°58.215'
S=4°21.55'
W=60°55.466'
S= 40 1980'
W=60°53.558'

S= 40 24.034'
W= 60° 58.978'

29m

Altitude

S= 4° 23.300
W=60°58.172'

34m

Altitude

S=4°21.016'
W=60°55.552'

36m

Altitude

S= 4° 19.050'
W=60°53.553'

34m

Altitude

78'
'03'

S= 40 17.522'
W=60°51.738'

S= 4° 17.545'
W=60°51.718'

38m

Altitude

2'
1 78'

S= 40 15.517'
W= 60° 50.263'

S= 4° 15.450'
W= 60 1 50.250'

38m

Altitude

58'
64'

S= 40 15.494'
W=60°50.123'

S= 40 15.425'
W=60°50.205'

39m
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26'
157'

S= 4° 15.430'
W= 60° 50.304'

S= 40 15.436'
W= 60° 50.265'

40m

Altitude

33'
)31'

4 12.447'
W=60°49.015'

S= 40 12.439'
W=60°49.032'

33m

Altitude

20'
166'

S= 40 12.486'
W= 60'49.069'

S= 40 12.495'
W=60°49.069'

25m

Altitude

)5'
07'

S=4° 12.696'
W= 60'48.900'

S= 0 11.973'
W= 60° 48.882'

26m

Altitude

13'
'66'

S=4° 11.700'
W=60°49.730'

S=4° 11.705'
W=60°49.738'

20m

Altitude

s=
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Fotos das Áreas que estão em fase inicial de reflorestamento, que
compreende o trecho do Km 166 ao 370 da Br 310:

o

o

FIGURA 09, Área em fase inicial de reflorestamento.
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FIGURA 11, Area em fase inicial de reflorestamento.
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CONSIDERAÇÃO FINAL:

O EIA/RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto
Ambiental conforme Conama n° Oi que determinou a necessidade da
preexistência para instalação das Atividades potencialmente poluidoras, o que
não existia a época da abertura da estrada( BR -319), o qual se faria necessário
no começo, para estabelecer o estado original do sitio, identificação dos
possíveis impactos no meio físico, meio biológico, meio sócio-econômico e
medidas mitigadoras a serem tomadas, como também é necessário um
monitoramento técnico durante todos estes anos, com mapeamento e gráficos
comparativos de todos os impactos ao longo da BR - 319, para termos uma idéia
exata da Intensidade, a Periodicidade e Amplitude Temporal dos Impactos de
sua Magnitude nos trecho degradado, ter este parâmetro para atribuir a quem, a
responsabilidade pela degradação.
O que propomos hoje é o PRAD Plano de Recuperação de Áreas Degradadas,
para recuperar e minimizar os impactos atuais e anteriores à execução do projeto
de melhoria do sistema viário interestadual, no trecho da BR - 319, entre o km 166
ao 370.(Conforme Decreto n° 3.179/21/09/1 999 Art. 60).
Neste contexto é importante apontar os impactos benéficos que a recuperação da
rodovia Br 319 traz para o estado do Amazonas, tais como:
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•

Melhoramento da economia do estado possibilitando escoamento da

produção dos pequenos produtores existentes nas comunidades adjacentes dessa
localidade, conseqüentemente gerando renda promovendo a sustentabilidade
econômica;
•

Melhorias no transporte rodoviário na região amazônica, ligando o Estado

do Amazonas com as demais regiões;
•

Desenvolvimento sócio-ambiental (saúde, educação e geração de rendas)

na região citada, abrangendo os municípios de Manaus, Careiro da Várzea,
Castanho, Borba, Manicoré, Apuí, Humaitá e todas as comunidades coligadas;
•

Desenvolvimentos de projetos com ênfase em: educação ambiental,

educação florestal, uso sustentável do solo, conservação da biodiversidade de
•

todo trecho em torno da BR —319;
• Termo de Compromisso de Reposição Florestal.
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