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RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO E
SUPERVISÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DA
RODOVIA BR 319

Anexo IV - RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDICIONATES DAS
AUTORIZAÇÕES DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DOS SEGMENTOS
A,B e C DA RODOVIA BR-319 —Executado pelo CENTRAN.
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1. HISTÓRICO E SITUAÇÃO ATUAL DA BR 319

A construção da BR 319 foi iniciada na década de 70 pelo Departamento de
Estradas e Rodagem do Amazonas (DER/AM), a construção foi concluída pelo
DNER em 1973, quando a BR-319 foi aberta ao tráfego. Oficialmente, a
rodovia foi inaugurada em 27 de março de 1976.
Com uma extensão de 877,4 quilômetros, a BR-319/AM é um importante
eixo para a integração entre a Região Norte e o centro-sul do País, pois
atravessa a região centro-oriental do Amazonas até a extremidade norte de
Rondônia. Atualmente, a estrada é a única opção rodoviária entre a capital do
Estado do Amazonas, Manaus, e o restante do País, sendo em nível regional
uma das principais vias de transporte rodoviário, interligada à rede de vicinais
já implantadas e em fase de implantação, na sua área de influência.
Atualmente, o tráfego na BR-319 é praticamente inexistente e as
comunidades que vivem ao longo da rodovia sofrem com o isolamento e a
dificuldade de locomoção. No lugar de algumas pontes, existem balsas
particulares que fazem a travessia dos moradores e dos poucos veículos que
passam pela área. A população do entorno sobrevive de agricultura, pecuária e
pesca e tem grande dificuldade de locomoção para os postos de saúde.
A atividade econômica, baseada na produção de grãos (soja, arroz, milho e
feijão), necessita de uma infra-estrutura para o escoamento dos produtos, que
não tem sido atendida pelo transporte fluvial, nem pelo rodoviário. O primeiro
possui limitações naturais; o segundo precisa de ações de restauração e
conservação devido, principalmente, ao alto índice pluviométrico da região.
Nesse sentido, as obras de pavimentação/reconstrução e a conservação
dos trechos em bom estado da BR-319 são fundamentais para formar um eixo
de integração e combater, assim, o isolamento de importantes municípios do
Estado do Amazonas, uma vez que a rodovia é a única via de ligação entre
Manaus e Porto Velho. Além disso, a pavimentação irá facilitar o acesso da
segurança pública e minimizar os riscos de acidentes na estrada.
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2.1 DA VISTORIA DAS PONTES DO SEGMENTO A
LICENÇA AMBIENTAL: ASV 26912008
DATA DA EMISSÃO: 0711012008
DATA DE VENCIMENTO: 0711012012
ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
) TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 113,7 e km 177,8— SEGMENTO A
RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT
2.1.1 CONDIÇÕES GERAIS

A condição geral de n° 1.1. que especifica

"O não cumprimento das

condicionantes contidas nesta autorização implicará na sua revogação e na
aplicação das sanções e pena/idades previstas na Legislação Ambiental sem
prejuízo de outras sanções e penalidades cabíveis".

v'

As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n° 1.2. que especifica "O IBAMA, mediante decisão
motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e
adequação, bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra:
omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da Autorização,' graves riscos ambientais e de saúde e: violação ou
inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais".
V

As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.
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A condição geral de n° 13. que especifica

"O DNIT é o único

responsável perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas
nesta Autorização
v'

As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n ° 1.4, que especifica Não será permitida a prática
de queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de
vegetação

./ Nesta vistoria técnica não foi observado sinais de queimada no
local onde estão sendo construídas as pontes e de acordo com
informações repassadas pelos encarregados da obra, está prática
nunca foi realizada.
A condição geral n ° 1.5, que especifica, "Não será permitido o abate de
animais".
V

Nesse caso, as informações foram repassadas pelos
responsáveis da construtora ARTLESTE, sediado no município do
Castanho - AM, de que não houve abate ou captura de animais,
corroborada pelas informações repassadas pelos trabalhadores
que estão diariamente na obra e, por isso, podem observar a
rotina dos animais que compõem a Fauna desse local.
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A condição geral n ° 1.6, que diz, "As eventuais autorizações de
transporte para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto
ao IBAMA-AM e IBAMA-RO".
V

De acordo com esta vistoria técnica, até o momento, não houve a
necessidade de supressão de vegetação nos locais das pontes, o
que não ocasionou a necessidade de ter o Documento de origem
florestal - DOF para transporte do material lenhoso.

Foto 1: Pilares às margens do rio Castanho - até o momento não ocorreu supressão de vegetação.
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Foto 2 Ponte do rio Tupana - note a vegetação ainda bem conservada nas margens da ponte.

A condição geral n ° 1.7, que especifica, "Os encarregados das equipes
de desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos
registros no IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O
empreendedor se responsabilizará pela observação das normas de segurança
do trabalho, incluindo o uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's
necessários
Não houve a necessidade de utilizar motosserra nos locais das
pontes. Nestes locais a supressão de vegetação já ocorreu devida
estas áreas, a muito, já servirem de "porto de balsa" para
embarque e desembarque de pessoas e mercadorias, ou seja, já
é uma área antropizada.

1 -'
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Foto 3: Vista geral da ponte do Tupana - local onde ocorre o embarque e desembarque de
pessoas e mercadorias por meio da balsa.

A condição geral n ° 1.8, que especifica.

'No caso de ocorrência de

qualquer acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da
atividade estará condicionada a anuência expressa do IBAMA'
v'

Até a presente vistoria técnica, não houve nenhum dano
ambiental nos locais de construção das pontes.

2.1.2 CONDIÇÕES ESPECIFiCAS

Das condições específicas, o item de n ° 2.1 "Proceder à supressão da
vegetação na APP dos rios Castanho e Tupana, com 4 ha cada, totalizando 8
ha.
v'

Devido os locais de construção das pontes já servirem como porto

de balsa e já estarem antropizados, não ocorreu até esta vistoria
a necessidade de suprimir a vegetação.
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O Item 2.2 'Comunicar ao IBAMA o início dos trabalhos de supressão, com
pelo menos 7 dias de antecedência'.

De acordo com o responsável de meio ambiente do 2 0 GEC, o

v

IBAMA ainda não foi comunicado, pois não houve a necessidade
de iniciar os trabalhos de supressão de vegetação.
O Item 2.3 'Iniciar o plantio compensatório somente após a aprovação
pelo IBAMA do projeto de reflorestamento compensatório de área equivalente a
que será eliminada de APP (4 ha para cada ponte totalizando 8 ha) que deverá
ser entregue em no máximo 120 dias".

O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue
pelo CENTRAN - A / 7 DEC através do oficio 007 de 22 de
janeiro de 2009, que direciona como elaborar os plantios
compensatórios e PRAD's para as áreas afetadas pelas obras.
Os PRAD's das pontes dos rios Castanho e Tupana ainda não
foram elaborados pela construtora ARTLESTE.
O item 2.4 "Comunicar ao IBAMA o término da atividade de supressão,
apresentando relatório final em no máximo 30 dias após a conclusão da
mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a quantificação do
material lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao mesmo".
V Até o momento não ocorreu supressão de vegetação. Desse

modo não gerou material lenhoso e o relatório será emitido
quando do término da obra.
O item 2.5 "Detalhar em 60 dias, a localização dos exemplares de
Castanheira existentes na área do empreendimento, explicitando se as

mesmas deverão ser ou não, obrigatoriamente retiradas do local. Em caso
positivo, o empreendedor deverá especificar como e onde se dará o transplante
das mesmas".
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/ Dos dois indivíduos de Castanheira registrados no rio Castanho,
somente um se encontra localizado na borda da parcela do lado
esquerdo (sentido Manaus/Porto Velho). A distância desse
indivíduo ao eixo da pista é de aproximadamente 30 m. Ainda,
entre a pista e o indivíduo de Castanheira, existe um vale sazonal
de mais ou menos quatro metros. Logo, esse exemplar não
precisa ser retirado do local, uma vez que o mesmo não será
afetado pelas obras de construção da ponte sobre o rio Castanho.
V

Dos três indivíduos de Castanheira registrados no rio Tupana,
somente um se encontra na borda da parcela delimitada no lado
direito (sentido Manaus/Porto Velho). Das observações feitas,
nem um dos indivíduos localizados na parcela precisarão ser
retirados/transladados.

Foto 4: Castanheira na margem da ponte do Rio Castanho.
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Foto 5: Castanheira na margem da ponte do Rio Tupana.

O item 2.6 "Apresentar em 30 dias, após o término dos trabalhos de
implantação do plantio compensatório, relatório mostrando como foi feito o
trabalho ".
V

Essa condicionante ainda será executada, já que as obras ainda
não acabaram.

O item 2.7 "Monitorar o plantio efetuado por pelo menos 3 anos,
enviando ao IBAMA relatórios semestrais sobre a situação da área
reflorestada, de forma a assegurar o sucesso do mesmo".
v

Essa condicionante ainda será executada, já que o plantio ainda
não foi realizado.
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2.2 DA VISTORIA DAS ASV's DO SEGMENTO B
LICENÇA AMBIENTAL: ASV 19012007
DATA DA EMISSÃO: 1511212007
r

DATA DE VENCIMENTO: 1511212009

» ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 678,6 a km 718,6- LOTE 1
» RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT

2.2.1 CONDIÇÕES GERAIS

A condição geral de n ° 1.1. que especifica O não cumprimento das
condicionantes contidas nesta autorização implicará na sua revogação e na
aplicação das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental sem
prejuízo de outras sanções e penalidades cabíveis".
V

As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n° 1.2. que especifica 'O IBAMA, mediante decisão
motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e
adequação, bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra:
omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da Autorização; graves riscos ambientais e de saúde e; violação ou
inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais".
V As informações em relação a essa condicionante são repassadas

em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.
111
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A condição geral de n° 13. que especifica

"O DNIT é o único

responsável perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas
nesta Autorização
/ Em relação a essa condicionante, os responsáveis do 7 0 BEC
estão cientes desta condição.
A condição geral de n o 1.4, que especifica "Não será permitida a prática
da queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de
vegetação
V

A vistoria técnica da equipe do CENTRANINRN não observou
sinais de queimada no Lote 1, corroborada com as informações
dos militares que estão localizados no destacamento Humaitá de
que essa prática não vem ocorrendo.

A condição geral n ° 1.5, que especifica, "Não será permitido o abate de
animais".
V

De acordo com a vistoria técnica deste mês não foi observado o
abate de animais, sendo essa informação confirmada pelos
encarregados do 72 BEC.

A condição geral n ° 1.6, que diz, "As eventuais autorizações de
transporte para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto
ao IBAMA-AM e IBAMA-RO".
V

As obras do batalhão estão em fase de conclusão, atualmente
está sendo colocado a ultima camada asfáltica no lote 1. No
entanto o lote 1 é uma área que possui muitas fazendas em suas
margens, ou seja, é uma área já antropizada não havendo a
necessidade de suprimir a vegetação e com isso não foi preciso o
Documento de Origem Florestal - DOF para transporte.
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A condição geral n ° 13, que especifica, "Os encarregados das equipes
de desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos
registros no IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O
empreendedor se responsabilizará pela observação das normas de segurança
do trabalho, incluindo o uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPÏs
necessários
/ Os responsáveis técnicos do batalhão possuem tal autorização.
A condição geral n ° 1.8, que especifica, "No caso de ocorrência de
qualquer acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da
atividade estará condicionada a anuência expressa do IBAMA".
v'

Até a vistoria técnica de junho, não houve nenhum dano
ambiental neste lote.

2.2.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Das condições específicas, o item de n ° 2.1 "Proceder a supressão da
vegetação estritamente na faixa de domínio da rodovia nos trechos situados
entre os KM 678,6 e 718,6, conforme tabela apresentada na ASV".
As obras desse lote estão em fase de conclusão, entretanto é
uma área que possui muitas fazendas em suas margens, ou seja,
é uma área antropizada não existindo a necessidade de suprimir
a vegetação.
A condição específica n ° 2.2 'Proceder á supressão da vegetação na
largura máxima do off-set da rodovia, não podendo extrapolar esse limite e sem
intervir fora da Faixa de Domínio sem prévia anuência do IBAMA".
V As obras do batalhão estão praticamente concluídas, não
ocorrendo supressão de vegetação no decorrer do lote.
O Item 2.3 "Comunicar ao IBAMA o início dos trabalhos de supressão,
com pelo menos 7 dias de antecedência".
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De acordo com o comando do Batalhão, o IBAMA não foi
comunicado, pois não houve a necessidade de iniciar os trabalhos
de supressão nesse Lote.
O Item 24 "Apresentar em 120 dias programa de plantio compensatório
conforme determinado pela resolução 369106 em área de no mínimo 15, 50
ha '1
' O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue
pelo CENTRAN - A / 7 a DEC através do oficio 007 de 22 de
janeiro de 2009, que direciona como elaborar os PRAD's e plantio
compensatório para as áreas afetadas pelas obras.
O Item 2.5 'Não cortar os 4 exemplares de Castanheira (Bertholletia
excelsa) existentes na Faixa de Domínio (sendo 1 no km 29,4 e outros 3 no km
31,4 - tendo como referência o km O a cidade de Porto Velho, P0)".
%/ A espécie Bertholletia excelsa é protegida por lei, constando da
Lista de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção do IBAMA,
conforme Portaria n ° 37/92. Logo, mesmo que essa espécie se
encontre tanto no off-set quanto na faixa de domínio da rodovia
BR 319, esses exemplares não poderão ser suprimidos. As
espécies ocorrentes na faixa de domínio da rodovia não serão
atingidas, uma vez que a supressão de vegetação se ateve ao offsetda BR 319.
V'

Os 4 exemplares de Castanheiras não foram cortados no decorrer
das obras.

O item 2.6 "Apresentar censo da ocorrência de exemplares da espécie
Bicuiba (Virola surinamensis), indicando a localização dos mesmos e se
haverá necessidade ou não de Corte dos mesmos para a execução das obras".
V

De acordo com o Relatório sobre Supressão de Vegetação da
Rodovia BR 319, trecho do Segmento B, Lote 1 (km 678,6 ao km
718,6), foram registrados 27 indivíduos de Bicuíba, sendo que
nenhum indivíduo foi cortado com a realização das obras.
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O item 2.7 'Promover o resgate e a reintrodução imediata das plantas
epífitas situadas na faixa de supressão nas adjacências dos fragmentos
impactados '
V

A vistoria não detectou epífitas das famílias Bromeliaceae e
Orchydaceae na área de estudo. Isso pode ser atribuído ao baixo
esforço amostral e às condições do local estudado: uma área
rural antropizada, distante de áreas nativas e que apresenta
grandes obstáculos à ocorrência de epífitas (microclima
desfavorável, baixa capilaridade gênica, baixa diversidade de
árvores, dentre outras).

O item 2.8

Seguir as recomendações sobre os procedimentos de

supressão de vegetação constantes do Relatório Supressão de Vegetação do
Lote 1'
V'

As obras do batalhão estão em fase de conclusão, no entanto a
cartilha de recomendações de procedimentos de supressão de
vegetação do lote 1 foi entregue ao batalhão pelo
CENTRAN/NRN através do ofício 126 de 10 de junho de 2009
sendo seguidas as recomendações presentes na mesma.

O item 2.9 "Apresentar relatórios periódicos (semestrais), os quais
devem informar o andamento das frentes de desmatamento, o volume de
madeira decorrente dessas atividades, o andamento dos Programas de
Supressão de Vegetação/Salvamento da Flora e a implementação de Medidas
Compensatórias por interferências em APPs.
V

Tais relatórios serão entregues no término da obra.
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Foto 6: Ponte sobre Igarapé do Been, note que a supressão foi mínima, estando a mesma
em fase de conclusão.

Foto 7: Recuperação ambiental - PRAD em fase de desenvolvimento na margem da ponte
do igarapé do Beém no lote 1
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O item 2.10 "Comunicar ao IBAMA o término da atividade de supressão,
apresentando relatório final em no máximo 30 dias após a conclusão da
mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a quantificação do
material lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao mesmo".
V Tal relatório será entregue no término da obra.

O item 2.11

Apresentar em 30 dias, após o término dos trabalhos de

implantação do plantio compensatório, relatório mostrando como foi feito o
trabalho
v'

Essa condicionante ainda será executada, já que as obras ainda
não acabaram.

O item 2.12 'Monitorar o plantio efetuado por pelo menos 3 anos,
enviando ao IBAMA relatórios semestrais sobre a situação da área
reflorestada, de forma a assegurar o sucesso do mesmo".
V

Essa condicionante ainda será executada, já que o plantio ainda
não foi realizado.

2.3 DA VISTORIA DAS ASV's DO SEGMENTO B
LICENÇA AMBIENTAL: ASV 26512008
DATA DA EMISSÃO: 1410812008
> DATA DE VENCIMENTO: 1410812010
- ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
.- TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 718,6 a 763,6 - LOTE 2
RESPONSAVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT

2.3.1 CONDIÇÕES GERAIS

A condição geral de n° 1.1. que especifica 'O não cumprimento das
condicionantes contidas nesta autorização implicará na sua revogação e na
aplicação das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental sem
prejuízo de outras sanções e penalidades cabíveis".
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V As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n° 1.2. que especifica 'O IBAMA, mediante decisão

motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e
adequação, bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra:
omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da Autorização; graves riscos ambientais e de saúde e; violação ou
inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais".
v As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRANINRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n° 1.3. que especifica

"O DNIT é o único

responsável perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas
nesta Autorização".
v'

Todos os envolvidos nas obras do lote 2 estão cientes.

A condição geral de n ° 1.4, que especifica 'Não será permitida a prática

da queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de
vegetação

V Na vistoria técnica de junho não foi observado sinais de queimada
no Lote 2, já que as obras desse lote estão praticamente
concluídas.
A condição geral n ° 1.5, que especifica, "Não será permitido o abate de

animais".
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De acordo com informações dos encarregados da construtora
Castilho corroboradas com a vistoria do CENTRAN/NRN foi
observado que esta pratica não está ocorrendo.

A condição geral n ° 1.6, que diz, "As eventuais autorizações de
transporte para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto
ao IBAMA-AM e IBAMA-RO".
As obras da construtora Castilho estão praticamente concluídas o
que não gerou a necessidade de suprimir a vegetação nos meses
de maio /junho, sendo que o lote 2 está localizado em uma área
com uma quantidade muito grande de fazendas no decorrer de
sua extensão, ou seja, uma área antropizada.
A condição geral n ° 13, que especifica, "Os encarregados das equipes
de desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos
registros no IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O
empreendedor se responsabilizará pela observação das normas de segurança
do trabalho, incluindo o uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPÏs
necessários".
V As obras da construtora estão praticamente concluídas não

existindo a necessidade do uso de motosserra.
A condição geral n ° 1.8, que especifica, "No caso de ocorrência de
qualquer acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da
atividade estará condicionada a anuência expressa do IBAMA".
v'

Até a vistoria técnica deste mês não ocorreu nenhum dano
ambiental no decorrer do lote 2.

2.3.2 CONDIÇÕES ESPECIFiCAS

Das condições específicas, o item de n o 2.1 "Proceder a supressão da
vegetação estritamente na faixa de domínio da rodovia nos trechos situados
entre os km 763,6 e 813,6, especificamente para a substituição de 3 bueiros e
ampliação de 1 ponte, totalizando cerca de 1,68 ha, sendo 0,6 ha na travessia
do igarapé São João Ipixuna (estaca 14351km 28, 7), e três outros cursos
hídricos sem denominação específica (km 29,51estaca 1476: km 36,81estaca
26
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1844; km 43,91estaca 2197) correspondente a 1,08 ha de área (0,36 ha) para
cada bueiro) conforme tabela apresentada na ASV.
v'

A ponte do igarapé São João Ipixuna já está concluída não
ocorrendo supressão de vegetação em suas margens. Os 03
bueiros já foram substituídos, e a recuperação já foi executada
conforme abaixo:

Foto 8: Ponte do Igarapé São João Ipixuna - note que não ocorreu supressão de
vegetação. (Coordenadas UTM - S 70 55' 54,4' W 63° 20'06,2"7)
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Foto 9: Troca de bueiro já concluído - note a recuperação ambiental realizada pela
construtora Castilho. (Coordenadas UTM - S 70 55' 38,4" W 63 0 19'46,8")
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Foto 10: Troca de bueiro já concluído - a recuperação já está concluída.
(Coordenadas UTM - S 7 1 53' 130" W 63° 16' 46.9')
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El
Foto 11 Troca de bueiro já concluído - a construtora já realizou a recuperação com
semeadura de gramíneas, estando a mesma em fase de desenvolvimento.
(Coordenadas UTM - S 70 50 445" W 63 0 13' 37,9).

A condição específica n ° 2.2 'Comunicar ao IBAMA o início dos
trabalhos de supressão, com pelo menos 7 dias de antecedência.

V De acordo com a construtora o IBAMA foi informado.
O item 2.3 "Apresentar em 120 dias programa de plantio compensatório
(reflorestamento) conforme determinado pela Resolução CONAMA 369106 em
área de no mínimo 17,52 ha

O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue
pelo CENTRAN - A / 7 a DEC através do oficio 007 de 22 de
janeiro de 2009, que direciona como elaborar os PRAD's e
plantios compensatórios para as áreas afetadas pelas obras.
O item 2.4 "Comunicar ao IBAMA o término da atividade de supressão,
apresentando relatório final em no máximo 30 dias após a conclusão da
29
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mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a quantificação do
material lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao mesmo'.
v'

Essa condicionante ainda será executada.

O item 2.5

Seguir as recomendações sobre os procedimentos de

supressão de vegetação constantes do Relatório de Supressão de Vegetação
do Lotei".
v'

As obras da construtora estão concluídas, e a cartilha de
recomendações de procedimentos de supressão de vegetação do
lote 1 foi entregue a construtora pelo CENTRAN/NRN através do
ofício 123 de 09 de junho de 2009, sendo seguido todos os
procedimentos contidos na mesma.

O item 2.6 "Apresentar em 30 dias, após o término dos trabalhos de
implantação do plantio compensatório, relatório mostrando como foi feito o
trabalho. A partir deste relatório, o DNIT deverá entregar semestralmente
durante 3 anos relatório de monitoramento dos plantios efetuados assegurando
o sucesso dos mesmos".
/

Essa condicionante ainda será executada.

2.4 DA VISTORIA DAS ASV'S DO SEGMENTO B
.- LICENÇA AMBIENTAL: ASV 21212008
) DATA DA EMISSÃO: 1710312008
) DATA DE VENCIMENTO: 1710312010
> ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
'- TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 763,6 a 813,6 - LOTE 3
RESPONSAVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT

2.41 CONDIÇÕES GERAIS

A condição geral de n° 1.1. que especifica "O não cumprimento das
condicionantes contidas nesta autorização implicará na sua revogação e na
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aplicação das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental sem
prejuízo de outras sanções e penalidades cabíveis'.

v As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n° 1.2. que especifica "O IBAMA, mediante decisão
motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e
adequação. bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra:
omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da Autorização: graves riscos ambientais e de saúde e; violação ou
inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais".
v'

As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n° 1.3. que especifica

"O DNIT é o único

responsável perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas
nesta Autorização
v'

As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n ° 1.4, que especifica 'Não será permitida a prática
da queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de
vegetação".
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Até esta vistoria técnica não ocorreu a pratica de queimada.

'/

A condição geral n o 1.5, que especifica, 'Não será permitido o abate de
animais".

As obras do 5 0 BEC estão em fase de conclusão, no entanto de

V

acordo com os encarregados do destacamento até a presente
vistoria não houve abate de animais.

A condição geral n ° 1.6, que diz, "As eventuais autorizações de
transporte para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto
ao IBAMA-AM e IBAMA-RO".

As obras do 5 0 BEC estão praticamente concluídas, porém o lote

v'

3 é uma área muito antropizada devido a quantidade muito
grande de fazendas o que não ocasionou a necessidade de
suprimir a vegetação.
A condição geral n ° 13, que especifica, 'Os encarregados das equipes
de desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos
registros no IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O
empreendedor se responsabilizará pela observação das normas de segurança
do trabalho, incluindo o uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's
necessários '2
v"

.

Por se tratar de uma área já antropizada, não há necessidade de
utilização de motosserra.

A condição geral n ° 1.8, que especifica, "No caso de ocorrência de
qualquer acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da
atividade estará condicionada a anuência expressa do IBAMA".

' Até a presente vistoria técnica, não ocorreu nenhum dano
ambiental, por parte do 5 1 BEC. Porém, nas áreas de APP
próximo às pontes, foi observada a supressão de vegetação
dentro da faixa de domínio por uma empresa subcontratada
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pela CERON (Central elétricas de Rondônia) conforme fotos
abaixo:

Foto 12: Supressão vegetal dentro da APP próximo a ponte do Igarapé Preto, coordenada
UTM 399975 - 9092338.

'
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Foto 13: Área onde ocorreu a supressão de vegetação - note o material lenhoso dentro do
igarapé.
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Foto 14: Supressão vegetal dentro da APP próximo a ponte do lgarapé Castanhaizinho.
coordenada UTM 0402749-9093112.

O funcionário do IBAMA, Sr Vanderlei, notificou o encarregado da
obra e determinou que a supressão vegetal fosse paralisada até que a
empresa CERON apresentasse a licença ambiental e a autorização do
DNIT, responsável pela Faixa de Domínio.

2.4.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Das condições específicas, o item de n ° 2.1 "Proceder a supressão da
vegetação estritamente na faixa de domínio da rodovia nos trechos situados
entre os km 763,6 e 813.6, conforme tabela apresentada na ASV.

v Foi observado nesta vistoria técnica que ocorreu supressão de
vegetação no lote 3 sob responsabilidade da CERON para
instalação de postes para energia elétrica.
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A condição específica n ° 2.2 "Proceder à supressão da vegetação na
largura máxima do off-set da rodovia, não podendo extrapolar esse limite e sem
intervir fora da Faixa de Domínio sem prévia anuência do IBAMA".

/ O trabalho de repavimentação já está concluído, ou seja, não
ocorrerá mais supressão de vegetação neste lote.
A condição específica n ° 2.3 "Comunicar ao IBAMA o início dos
trabalhos de supressão, com pelo menos 7 dias de antecedência'.

',' O Comando do Batalhão informou ao IBAMA.
O Item 2.4 'Apresentar em 120 dias programa de plantio compensatório
conforme determinado pela resolução 369106 em área de no mínimo 8.34 ha".
v

O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue
pelo CENTRAN - A / 7 a DEC através do oficio 007 de 22 de
janeiro de 2009, que direciona como elaborar os PRAD's e
Plantios Compensatórios para as áreas afetadas pelas obras.

O Item 2.5 "Apresentar censo da ocorrência de exemplares das espécies
Bicuiba (Virola surinamensis), Seringueira (Hevea guianensis) e Açaí da mata
(Euterpe precatoria), indicando a localização dos mesmos na faixa de domínio
e se haverá necessidade ou não de corte dos mesmos para a execução das
obras. ".
v'

Observações de campo indicam que essas espécies não seram
atingidas pela execução das obras. As espécies em questão só
ocorrem em áreas de APP e veredas.

O item 2.6 'Promover o resgate e a reintrodução imediata das plantas
epífitas situadas na faixa de supressão nas adjacências dos fragmentos
impactados
v'

A vistoria observou que a presença de epífitas nesse lote é muito
restrita a APP e fora da faixa de domínio.
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O item 2.7 "Seguir as recomendações sobre os procedimentos de
supressão de vegetação constantes do Relatório Supressão de Vegetação do
Lotei'.

/ As obras do batalhão estão praticamente concluídas, no entanto a
cartilha de recomendações de procedimentos de supressão de
vegetação do lote 1 foi entregue ao batalhão pelo
CENTRAN/NRN através do ofício 125 de 10 de junho de 2009.
O item 2.8 "Apresentar relatórios periódicos (semestrais), os quais
devem informar o andamento das frentes de desmatamento, o volume de
madeira decorrente dessas atividades, o andamento dos Programas de
Supressão de Vegetação/Salvamento da Flora e a implementação de Medidas
Compensatórias por interferências em APP's".
v'

Foi observando nesta vistoria técnica que não ocorreu supressão
neste lote e nem ocorrerá mais devido às obras de
repavimentação já terem sido concluídas. Atualmente o batalhão
está realizando o encabeçamento das 5 pontes existentes no lote
3. Relatórios serão emitidos após o término das obras.

O item 2.9 "Comunicar ao IBAMA o término da atividade de supressão,
apresentando relatório final em no máximo 30 dias após a conclusão da
mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a quantificação do
material lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao mesmo'.

/ Está condicionante ainda será executa, já que as obras ainda não
terminaram.
O item 2.10 "Apresentar em 30 dias, após o término dos trabalhos de
implantação do plantio compensatório, relatório mostrando como foi feito o
trabalho".
V

Condicionante ainda não executada, uma vez que as obras ainda

não acabaram.
O item 2.11 'Monitorar o plantio efetuado por pelo menos 3 anos,
enviando ao IBAMA relatórios semestrais sobre a situação da área
reflorestada, de forma a assegurar o sucesso do mesmo".
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V

Condicionante ainda não executada, uma vez que o plantio ainda
não foi executado, devido às obras ainda não terem sido
concluídas.

2.5 DA VISTORIA DAS ASVS DO SEGMENTO 6
LICENÇA AMBIENTAL: ASV 26612008
> DATA DA EMISSÃO: 1410812008
» DATA DE VENCIMENTO: 1410812010
» ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 813,6 a 877,6— LOTE 4
RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT

2.5.1 CONDIÇÕES GERAIS

A condição geral de n° 1.1. que especifica "O não cumprimento das
condicionantes contidas nesta Autorização implicará na sua revogação e na
aplicação das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental sem
prejuízo de outras sanções e penalidades cabíveis'.

V As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de no 1.2. que especifica "O IBAMA, mediante decisão
motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e
adequação, bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra:
omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da Autorização; graves riscos ambientais e de saúde e; violação ou
inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais".
V'

As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
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deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n° 1.3. que especifica "O

DNIT é o único

responsável perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas
nesta Autorização
V'

As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n ° 1.4, que especifica Não será permitida a prática
da queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de
vegetação ".

/ Até a presente vistoria técnica não foi observado a pratica de
queimada no decorrer do lote.
A condição geral n ° 13, que especifica, 'Não será permitido o abate de
animais"
v'

De acordo com informações passada pela construtora não houve
o abate de animais.

A condição geral n ° 1.6, que diz, "As eventuais autorizações de
transporte para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto
ao IBAMA-AM e IBAMA-RO".

v' De acordo com a vistoria técnica, da equipe do CENTRAN/NRN,
foi observado que no trecho do lote 4 não ocorreu a pratica de
supressão de vegetação já que o mesmo é uma área muito
antropizada com diversas fazendas nas margens da rodovia.
A condição geral n ° 1.7, que especifica, 'Os encarregados das equipes
de desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos
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registros no IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O
empreendedor se responsabilizará pela observação das normas de segurança
do trabalho, incluindo o uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI s
necessários
V

As obras da construtora estão praticamente concluídas, porém os
encarregados da obra do lote 4 possuem a cópia da ASV.

A condição geral n ° 1.8, que especifica, "No caso de ocorrência de
qualquer acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da
atividade estará condicionada a anuência expressa do IBAMA'.
v'

Até o presente momento, não ocorreu nenhum dano ambiental.

2.5.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Das condições específicas, o item de n ° 2.1 "Proceder a supressão da
vegetação estritamente na faixa de domínio da rodovia nos trechos situados
entre os km 813,6 e 877.6, especificamente para a substituição de 4 bueiros e
ampliação de 2 ponte, conforme tabela apresentada na ASV".
V

O lote 4 é um trecho com uma área antropizada. não sendo
necessário a pratica de supressão de vegetação.

v'

Observações de campo indicam que os 04 bueiros já foram
substituídos.

V

Uma das pontes está sendo ampliada, conforme fotos abaixo:
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Foto 15: Ponte do Igarapé Galo com obras iniciadas - Coordenada UTM 0393838 - 9070182
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Foto 16: Ponte do igarapé do Galo - note que a mesma está na fase inicial de montagem das
estruturas.

A condição específica n ° 2.2 'Comunicar ao IBAMA o início dos
trabalhos de supressão, com pelo menos 7 dias de antecedência.
V A construtora disse que informou ao Ibama.
O item 2.3 'Apresentar em 120 dias programa de plantio compensatório
(reflorestamento) conforme determinado pela Resolução CONAMA 369106 em
área de no mínimo 1896 ha.".
v

O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue
pelo CENTRAN - A / 7 DEC através do oficio 007 de 22 de
janeiro de 2009, que direciona como elaborar os PRAD's e plantio
compensatório para as áreas afetadas pelas obras.

-L
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O item 2.4 Comunicar ao IBAMA o término da atividade de supressão,
apresentando relatório final em no máximo 30 dias após a conclusão da
mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a quantificação do
material lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao mesmo".
v

Essa condicionante ainda será executada, já que as obras ainda
não acabaram.

O item 2.5 "Seguir as recomendações sobre os procedimentos de
supressão de vegetação constantes do Relatório de Supressão de Vegetação
do Lotei".
v

As obras da construtora estão em fase de duplicação das pontes,
no entanto a cartilha de recomendações de procedimentos de
supressão de vegetação do lote 1 foi entregue a construtora pelo
CENTRAN/NRN através do ofício 124 de 09 de junho de 2009.

O item 2.6 Apresentar em 30 dias, após o término dos trabalhos de
implantação do plantio compensatório, relatório mostrando como foi feito o
trabalho. A partir deste relatório, o DNIT deverá entregar semestralmente
durante 3 anos relatório de monitoramento dos plantios efetuados assegurando
o sucesso dos mesmos".
/ Essa condicionante ainda será executada, já que as obras ainda
não acabaram.

1 -,
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2.6 DA VISTORIA DAS ASV'S DO SEGMENTO B
> LICENÇA AMBIENTAL: ASV 26712008
DATA DA EMISSÃO: 1410812008
> DATA DE VENCIMENTO: 1410812010
- ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
- TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 655,7 a 678,6 - LOTE 5
RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT
2.6.1 CONDIÇÕES GERAIS

A condição geral de n o 1.1. que especifica "O não cumprimento das
condicionantes contidas nesta Autorização implicará na sua revogação e na
aplicação das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental sem
prejuízo de outras sanções e penalidades cabíveis'.

/ As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n° 1.2. que especifica "O IBAMA, mediante decisão
motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e
adequação, bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra.'
omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da Autorização,' graves riscos ambientais e de saúde e: violação ou
inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais".

/ As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.
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A condição geral de n° 1.3. que especifica "O

DN/T é o único

responsável perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas
nesta Autorização
V

As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n ° 1.4, que especifica "Não será permitida a prática
da queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de
vegetação
V

Com inicio do verão as obras reiniciaram, no entanto no lote 5
ocorreu no mês de junho focos de queimada, porém segundo os
responsáveis técnicos no 7° BEC essa prática não foi
responsabilidade do batalhão e sim de uma empresa de telefonia
denominada TELEBORBA.
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Foto 17 Focos de queimada realizadas pela TELEBORBA no lote 5 para instalação de
portes

A condição geral n ° 1.5, que especifica, Não será permitido o abate de
animais'.
V

As obras do batalhão reiniciaram em maio, em função disso as
informações que foram repassadas pelos responsáveis do
batalhão, sediado no município de Humaitá-AM na BR319, foi de
que não houve até o momento o abate ou captura de animais,
corroborada pelas informações repassadas pelos militares que
estão diariamente no trecho e, por isso, podem observar a rotina
dos animais que compõem a fauna desse local.

A condição geral n ° 1.6, que diz, "As eventuais autorizações de
transporte para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto

ao IBAMA-AM e IBAMA-RO".
V

Essa autorização ainda não foi solicitada pelo batalhão, porém
todo material lenhoso está sendo armazenado no Destacamento
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do 70 BEC, aguardando o término da supressão para realização
da cubagem e eventuais autorizações.

Foto 18 Material lenhoso retirado da supressão no lote 5.

A condição geral n ° 1.7, que especifica,

Os encarregados das equipes

de desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos
registros no IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O
empreendedor se responsabilizará pela observação das normas de segurança
do trabalho, incluindo o uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's
necessários'
v'

O Oficial responsável pela supressão do batalhão e o responsável
da construtora TROL informaram que possuem os registros do
IBAMA das motosserras e as licenças.

A condição geral n ° 1.8, que especifica,

No caso de ocorrência de

qualquer acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da
atividade estará condicionada a anuência expressa do IBAMA".
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v' Até o momento não ocorreu nenhum dano ambiental neste lote.

2.6.2 CONDIÇÕES ESPECIFICAS

Das condições específicas, o item de n ° 2.1 "Proceder a supressão da
vegetação estritamente na faixa de domínio da rodovia nos trechos situados
entre os km 655,7 e 678,6, conforme tabela apresentada na ASV".
v'

A supressão de vegetação está ocorrendo desde o mês de maio e
alguns procedimentos citados em tal relatório foram corrigidos,
conforme orientações dadas pela equipe do CENTRAN/NRN.

Foto 19: Material lenhoso foi separado do material orgânico e depositado em uma caixa de
empréstimo já exaurida.
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Foto 20: Trator realizando a limpeza para alargamento da rodovia

1

Foto 21: Militares separando a lenha para realizar o empilhamento e a cubagem.
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Foto 22: Área onde ocorreu a supressão de vegetação.

A condição específica n ° 2.2 "Comunicar ao IBAMA o início dos
trabalhos de supressão, Com pelo menos 7 dias de antecedência.
' O comando do batalhão comunicou ao IBAMA e a equipe do

CENTRAN solicitou uma copia do oficio.
O item 2.3 Apresentar em 120 dias programa de plantio compensatório
(reflorestamento) conforme determinado pela Resolução CONAMA 369106 em
área de no mínimo 6 ha.
v

O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue
pelo CENTRAN - A / 7 DEC através do oficio 007 de 22 de
janeiro de 2009, que direciona como elaborar os PRADs e plantio
compensatório para as áreas afetadas pelas obras.

O item 2.4 "Comunicar ao IBAMA o término da atividade de supressão.
apresentando relatório final em no máximo 30 dias após a conclusão da
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mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a quantificação do
material lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao mesmo".
V

Essa condicionante ainda será executada, já que as obras ainda
não acabaram.

O item 2.5 'Seguir as recomendações sobre os procedimentos de
supressão de vegetação constantes do Relatório de Supressão de Vegetação
do Lote 1".
v'

As obras reiniciaram no mês de maio, no entanto a cartilha de
recomendações de procedimentos de supressão de vegetação do
lote 1 foi entregue ao batalhão pelo CENTRAN/NRN através do
ofício 123 de 09 de junho de 2009.

O item 2.6 "Apresentar em 30 dias, após o término dos trabalhos de
implantação do plantio compensatório, relatório mostrando como foi feito o
trabalho. A partir deste relatório, o DNIT deverá entregar semestralmente
durante 3 anos relatório de monitoramento dos plantios efetuados assegurando
o sucesso dos mesmos".
7

Essa condicionante ainda será executada, já que as obras ainda
não foram concluídas.

O Item 2.7 'Apresentar antes do início dos trabalhos de supressão,
censo da ocorrência de exemplares das espécies Bicuiba (Viro/a
surinamensis), Seringueira (Hevea guianensis) e Açaí da mata (Euterpe
precatoria), indicando a localização dos mesmos na faixa de domínio e se
haverá necessidade ou não de corte dos mesmos para a execução das obras.
v'

Essas espécies não serão atingidas pelas obras, uma vez que as
mesmas se encontram fora da faixa de domínio da rodovia.

O item 2.8 "Apresentar relatórios periódicos (semestrais). os quais
devem informar o andamento das frentes de desmatamento, o volume de
madeira decorrente dessas atividades, o andamento dos Programas de
Supressão de Vegetação/Salvamento da Flora e a implementação de Medidas
Compensatórias por interferências em APP's".
51
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v"

Esse relatório ainda não foi realizado, uma vez que a cubagem do
material da supressão ainda não foi feita.

O item 2.9 "Promover o resgate e a reintrodução imediata das plantas

epífitas situadas na faixa de supressão nas adjacências dos fragmentos
impactados.
V

Neste período não foi encontrado plantas epífitas na faixa da
supressão.

O item 2.10 'Restringir a supressão ao mínimo necessário para a

execução das obras dentro da faixa de domínio. ".
Os oficiais do 7 1 BEC estão cientes dessa informação dada pela
equipe do CENTRANINRN.
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2.7 DA VISTORIA DAS ASV'S DO SEGMENTO C
À, LICENÇA AMBIENTAL: ASV 21912008
> DATA DA EMISSÃO: 2110412008
> DATA DE VENCIMENTO: 2110412010
ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 177,8 a 250
> RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT
2.7.1 CONDIÇÕES GERAIS
A condição geral de n° 1.1. que especifica "O não cumprimento das

condicionantes contidas nesta Autorização implicará na sua revogação e na
aplicação das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental sem
prejuízo de outras sanções e penalidades cabíveis".
V

As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n° 1.2. que especifica "O IBAMA, mediante decisão

motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e
adequação, bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra:
omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da Autorização: graves riscos ambientais e de saúde e; violação ou
inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais".
V As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRANINRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.
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A condição geral de n° 1.3. que especifica

'O DNIT é o único

responsável perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas
nesta Autorização
V

As informações em relação a essa condicionante são repassadas
em todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

A condição geral de n ° 1.4, que especifica Não será permitida a prática
da queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de
vegetação
/ As obras do batalhão estão temporariamente paradas, porém de

acordo com o comandante do destacamento Cabo Barbosa essa
prática não vem ocorrendo.
A condição geral n ° 1.5, que especifica, Não será permitido o abate de
animais".
'/ As obras do batalhão estão temporariamente paradas, todavia as
informações que foram repassadas pelos responsáveis do
batalhão, sediado no município de Berurí-AM na BR319, é de que
não houve abate ou captura de animais, corroborada pelas
informações repassadas pelos militares que estão diariamente no
trecho e, por isso, podem observar a rotina dos animais que
compõem a Fauna desse local.
A condição geral n ° 1.6, que diz,

As eventuais autorizações de

transporte para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto
ao IBAMA-AM e IBAMA-RO".
v'

As obras do batalhão estão temporariamente paradas não sendo
necessário a utilização de DOE para transporte de material
lenhoso.
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A condição geral n ° 1.7, que especifica, "Os encarregados das equipes
de desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos
registros no IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O
empreendedor se responsabilizará pela observação das normas de segurança
do trabalho, incluindo o uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's
necessários
v'

As obras do batalhão estão temporariamente paradas, porém a
equipe do CENTRAN/NRN em suas vistorias mensais repassa as
informações necessárias sobre esta condicionante para deixar
todos os envolvidos nas obras cientes desta condição.

A condição geral n ° 1.8, que especifica, "No caso de ocorrência de
qualquer acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da
atividade estará condicionada a anuência expressa do IBAMA".
v'

Até a presente vistoria técnica não ocorreu nenhum dano
ambiental neste lote.

2.7.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Das condições específicas, o item de n ° 2.1 "Proceder a supressão da
vegetação estritamente na faixa de domínio da rodovia nos trechos situados
entre os km 177,8 e 250, nas áreas consideradas como de preservação
permanente, situadas nas margens dos cursos hídricos interceptados pela
rodovia e que ainda não tiveram a sua estrutura de transposição implantada
totalizando 19,2 ha".
v'

As obras do batalhão estão temporariamente paradas, porém tais
informações em relação a essa condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,

deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.
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Das condições específicas, o item de n ° 2.2 Proceder a supressão da

vegetação na largura máxima do off-set da rodovia, não podendo extrapolar
esse limite e sem intervir fora da faixa de domínio sem prévia anuência do
IBAMA ".
'7

As obras do batalhão estão temporariamente paradas, porém tais
informações em relação a essa condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do CENTRAN/NRN,
deixando assim todos os envolvidos na obra cientes desta
condição.

Das condições específicas, o item de n ° 2.3 "Comunicar ao IBAMA o

início dos trabalhos de supressão, com pelo menos 7 dias de antecedência'.
'7

O responsável de meio ambiente do Comando do Batalhão disse
que informou o IBAMA.

Das condições especificas, o item de n ° 2.4 "(Não estão autorizadas as

intervenções nas APPs dos cursos d'água denominados como: igarapé (20M
69262019485589) e igarapé 2 (coordenadas UTM 20M 69777319491783). que
correspondem aos bueiros dos pontos 103 (km 242,56) e 98 (km250, 62)'.
'7

De acordo com a vistoria técnica de junho tal condicionante está
sendo obedecida.

Das condições especificas, o item de n ° 2.5 "(O DNIT deverá alterar o

projeto executivo nos pontos acima relacionados de forma a substituir a
previsão de OACs por QAE's, ou seja, devera ser feita a troca de bueiros por
pontes".
'7

A equipe do CENTRAN/NRN em todas as vistorias técnicas
mensais deixa clara a exigência desta condicionante que, até o
momento, ainda será atendida.

Das condições específicas, o item de n ° 2.6 "(Apresentar em 120 dias

programa de plantio compensatório (reflorestamento) conforme determinado
pela Resolução CONAMA 369106 em área de no mínimo 61,92 ha".
56
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v

O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue
pelo CENTRAN - A / 7 DEC através do oficio 007 de 22 de
janeiro de 2009, que direciona como elaborar os PRAD's e
plantios compensatórios para as áreas afetadas pelas obras.

Das condições especificas, o item de n ° 2.7 "Apresentar relatórios
periódicos (semestrais), os quais devem informar o andamento das frentes de
desmatamento, o andamento dos Programas de Supressão de
Vegetação/Salvamento da Flora e a implementação de Medidas
Compensatórias por interferências em APPs".

v Até o presente momento não houve necessidade do salvamento
de espécies da flora/fauna. As medidas compensatórias
executadas pelo empreendedor em áreas de APP serão descritas
após o termino das obras.
Das condições específicas, o item de n ° 2.8 "Comunicar ao IBAMA o
término da atividade de supressão, apresentando relatório final em no máximo
30 dias após a conclusão da mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo
com a quantificação do material lenhoso gerado e discriminação da destinação
dado ao mesmo".
v'

As atividades de supressão ainda não terminaram, devido às
obras, apesar de paradas, ainda estarem em andamento.

Das condições específicas, o item de n ° 2.9 'Apresentar em 30 dias,
após o término dos trabalhos de implantação do plantio compensatório,
relatório mostrando como foi feito o trabalho".
V

Condicionante ainda não executada, uma vez que as obras ainda
não acabaram.

Das condições específicas, o item de n ° 2.10 "Monitorar o plantio
efetuado por pelo menos 3 anos, enviando ao IBAMA relatórios semestrais
sobre a situação da área reflorestada, de forma a assegurar o sucesso do
mesmo
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v

Condicionante ainda será executada, já que o plantio ainda não
foi executado.

Das condições específicas, o item de n ° 2.11 "Monítorar o plantio
efetuado por pelo menos 3 anos, enviando ao IBAMA relatórios semestrais
sobre a situação da área reflorestada, de forma a assegurar o sucesso do
mesmo
v'

Condicionante ainda será executada, já que o plantio ainda não
foi executado.
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Ministério do Meio Ambiente - MMA. A lei de Crimes Ambientais - Lei n °
9.605/98 e Decreto n ° 3.179/99.
Ministério do Meio Ambiente - MMA. Política Nacional do Meio Ambiente
- Lei n ° 6.938/81.
V

Ministério do Meio Ambiente - MMA. Código Florestal - Lei n ° 4.771/68.

V

Ministério do Trabalho - MT. NR 4 - Serviços especializados em

Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.
Ministério do Trabalho - MT. NR 6 - Equipamento de Proteção
Individual.
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. Resolução 369/06.
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1. HISTÓRICO E SITUAÇÃO ATUAL DA BR 319

A construção da BR-319 foi iniciada na década de 70 pelo Departamento de
Estradas e Rodagem do Amazonas (DER/AM), a construção foi concluída pelo DNER
em 1973, quando a BR-319 foi aberta ao tráfego. Oficialmente, a rodovia foi
inaugurada em 27 de março de 1976.
Com uma extensão de 877,4 quilômetros, a BR-319/AM é um importante eixo para
a integração entre a Região Norte e o centro-sul do País, pois atravessa a região
centro-oriental do Amazonas até a extremidade norte de Rondônia. Atualmente, a
estrada é a única opção rodoviária entre a capital do Estado do Amazonas, Manaus, e
o restante do País, sendo em nível regional uma das principais vias de transporte
rodoviário, interligada à rede de vicinais já implantadas e em fase de implantação, na
sua área de influência.
Atualmente, o tráfego na BR-319 é praticamente inexistente e as comunidades que
vivem ao longo da rodovia sofrem com o isolamento e a dificuldade de locomoção. No
lugar de algumas pontes, existem balsas particulares que fazem a travessia dos
moradores e dos poucos veículos que passam pela área. A população do entorno
sobrevive de agricultura, pecuária e pesca e tem grande dificuldade de locomoção
para os postos de saúde.
A atividade econômica, baseada na produção de grãos (soja, arroz, milho e feijão),
necessita de uma infraestrutura para o escoamento dos produtos, que não tem sido
atendida pelo transporte fluvial, nem pelo rodoviário. O primeiro possui limitações
naturais; o segundo precisa de ações de restauração e conservação devidas,
principalmente, ao alto índice pluviométrico da região.
Nesse sentido, as obras de pavimentação/reconstrução e a conservação dos
trechos em bom estado da BR-319 são fundamentais para formar um eixo de
integração e combater, assim, o isolamento de importantes municípios do Estado do
Amazonas, uma vez que a rodovia é a única via de ligação entre Manaus e Porto
Velho. Além disso, a pavimentação irá facilitar o acesso da segurança pública e
minimizar os riscos de acidentes na estrada.
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2. TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDICIONANTES DAS ASV's
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2.1 DA VISTORIA DAS PONTES DO SEGMENTO "A"
Ão

LICENÇA AMBIENTAL: ASV 26912008

> DATA DA EMISSÃO: 0711012008
> DATA DE VENCIMENTO: 0711012012
ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
> TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 113,7 e km 177,8- SEGMENTO "A"
RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT
2.1.1 CONDIÇÕES GERAIS

A condição geral de n° 1.1, especifica que, O não cumprimento das condicionantes
contidas nesta autorização implicará na sua revogação e na aplicação das sanções e
penalidades previstas na Legislação Ambiental sem prejuízo de outras sanções e
penalidades cabíveis

v'

As informações em relação a esta condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.

A condição geral de n° 1.2, especifica que,

O IBAMA, mediante decisão motivada,

poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e adequação, bem como
suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra: omissão ou falsa descrição de
informações relevantes que subsidiaram a expedição da Autorização: graves riscos
ambientais e de saúde e; violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou
normas legais".
V

As informações em relação a esta condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.

A condição geral de n° 1.3, especifica que, 'O DNIT é o único responsável
perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas nesta Autorização'.

Relatório de Fiscalização de Supressão de Vegetação Segmentos A B e C - Vistoria Técnica
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V

As informações em relação a esta condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.

A condição geral de n ° 1.4, especifica que,

Não será permitida a prática de

queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de vegetação".
v' Nesta vistoria técnica não foi observado sinais de queimada no local onde

estão sendo construídas as pontes e de acordo com informações
repassadas pelos encarregados da obra, esta prática nunca foi realizada.
A condição geral de n ° 1.5, especifica que, "Não será permitido o abate de
animais".

/ Neste caso, as informações foram repassadas pelos responsáveis da
construtora ARTLESTE, sediado no município do Careiro - AM, de que
não houve abate ou captura de animais, corroborada pelas informações
repassadas pelos trabalhadores que estão diariamente na obra e, por
isso, podem observar a rotina dos animais que compõem a Fauna desse
local.
A condição geral n ° 1.6, diz que, As eventuais autorizações de transporte para o
aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto ao ÍBAMA-AM e IBAMARO".
v'

De acordo com esta vistoria técnica, até o momento, não houve a
necessidade de supressão de vegetação nos locais das pontes, o que
não ocasionou a necessidade de ter o Documento de origem florestal DOF para transporte do material lenhoso.
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Foto 1: Pilares às margens do rio Castanho - até o momento não ocorreu supressão de
vegetação.

Foto 2: Ponte do rio Tupana - note a vegetação ainda bem conservada nas margens
da ponte.
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A condição geral de n o 111.7, especifica que,

Os encarregados das equipes de

desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos registros no
IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O empreendedor se
responsabilizará pela observação das normas de segurança do trabalho, incluindo o
uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's necessários".
V

Não houve a necessidade de utilizar motosserra nos locais das pontes.
Nestes locais a supressão de vegetação já ocorreu devida estas áreas, já
servirem de porto da balsa" para embarque e desembarque de pessoas e
mercadorias, ou seja, já é uma área antropizada.

Foto 3 Vista geral da ponte do Castanho - local onde ocorre o embarque e desembarque de pessoas

e mercadorias por meio da balsa
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Foto 4: Vista geral da ponte do Tupana - local onde ocorre o embarque e desembarque de pessoas e
mercadorias por meio da balsa.

A condição geral de n ° 1.8, que especifica, "No caso de ocorrência de qualquer
acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da atividade estará
condicionada a anuência expressa do IBAMA".
v Até a presente vistoria técnica, não houve nenhum dano ambiental nos
locais de construção das pontes.
2.1.2 CONDIÇÕES ESPECIFÍCAS

Das condições específicas, o item de n ° 2.1, autoriza Procederá supressão da
vegetação na APP dos rios Castanho e Tupana, com 4 ha cada, totalizando 8 ha".

/ Devido os locais de construção das pontes já servirem como porto da
balsa e já estarem antropizados, não ocorreu, até esta vistoria, a
necessidade de suprimir a vegetação.
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O Item 2.2, determina "Comunicar ao IBAMA o início dos trabalhos de
supressão, com pelo menos 7 dias de antecedência".
v

De acordo com o responsável de meio ambiente do 2° GEC, o IBAMA
ainda não foi comunicado, pois não houve a necessidade de iniciar os
trabalhos de supressão de vegetação.

O Item 2.3, determina

"Iniciar o plantio compensatório somente após a

aprovação pelo IBAMA do projeto de reflorestamento compensatório de área
equivalente a que será eliminada de APP (4 ha para cada ponte totalizando 8 ha) que
deverá ser entregue em no máximo 120 dias".
v

O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue pela
ASSESSORIA / 7 DEC através do oficio 007, de 22 de janeiro de 2009,
que orienta como elaborar os plantios compensatórios e PRAD's para as
áreas afetadas pelas obras. Os PRAD's das pontes dos rios Castanho e
Tupana ainda não foram elaborados pela construtora ARTELESTE.

O item 2.4, determina

"Comunicar ao IBAMA o término da atividade de

supressão, apresentando relatório final em no máximo 30 dias após a conclusão da
mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a quantificação do material
lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao mesmo".

v' Até o momento não ocorreu supressão de vegetação. Desse modo não
gerou material lenhoso e o relatório será emitido quando do término da
obra.
O item 2.5, determina 'Detalhar em 60 dias, a localização dos exemplares de
Castanheira existentes na área do empreendimento, explicitando se as mesmas
deverão ser ou não, obrigatoriamente retiradas do local. Em caso positivo. o
empreendedor deverá especificar como e onde se dará o transplante das mesmas".
V

Dos dois indivíduos de Castanheira registrados no rio Castanho, somente
um se encontra localizado na borda da parcela do lado esquerdo (sentido
Manaus/Porto Velho). A distância desse indivíduo ao eixo da pista é de
aproximadamente 30 m. Ainda, entre a pista e o indivíduo de Castanheira,
existe um vale sazonal de mais ou menos quatro metros. Logo, esse
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exemplar não precisa ser retirado do local, uma vez que o mesmo não
será afetado pelas obras de construção da ponte sobre o rio Castanho.
V

Dos três indivíduos de Castanheira registrados no rio Tupana, somente
um se encontra na borda da parcela delimitada no lado direito (sentido
Manaus/Porto Velho). Das observações feitas, nem um dos indivíduos
localizados na parcela precisarão ser retirados/transladados.

Foto 5: Castanheira na margem da ponte do Rio Castanho.
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Foto 6: Castanheira na margem da ponte do Rio Tupana

O item 2.6, determina Apresentar em 30 dias, após o término dos trabalhos de
implantação do plantio compensatório, relatório mostrando como foi feito o trabalho".
V

Esta condicionante ainda será executada, já que as obras ainda não
acabaram.

O item 2.7, determina "Monitorar o plantio efetuado por pelo menos 3 anos,
enviando ao IBAMA relatórios semestrais sobre a situação da área reflorestada, de
forma a assegurar o sucesso do mesmo".
v

Esta condicionante ainda será executada, já que o plantio ainda não foi
realizado.
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2.2 DA VISTORIA DAS ASV'S DO SEGMENTO "B"
LICENÇA AMBIENTAL: ASV 19012007
> DATA DA EMISSÃO: 1511212007
> DATA DE VENCIMENTO: 1511212009 - Já protocolada ao IBAMA
> ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 678,6 a km 718,6 - LOTE 1
RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT

2.2.1 CONDIÇÕES GERAIS

A condição geral de n°

1.1, especifica que "O não cumprimento das

condicionantes contidas nesta autorização implicará na sua revogação e na aplicação
das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental sem prejuízo de outras
sanções e penalidades cabíveis".
V As informações em relação a esta condicionante foram repassadas na

vistoria mensal pela equipe do NRN/DEC, deixando assim todos os
envolvidos na obra cientes desta condição.
A condição geral de n° 1.2, especifica que "O IBAMA, mediante decisão
motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e adequação,
bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra: omissão ou falsa
descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da Autorização;
graves riscos ambientaís e de saúde e; violação ou inadequação de quaisquer
condicionantes ou normas legais".
v'

As informações em relação a esta condicionante foram repassadas na
vistoria mensal pela equipe do NRN/DEC, deixando assim todos os
envolvidos na obra cientes desta condição.

Relatório de Fiscalização de Supressão de Vegetação Segmentos A. B e C - Vistoria Técnica
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A condição geral de n° 1.3, especifica que 'O DNIT é o único responsável
perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas nesta Autorização".
v Em relação a esta condicionante, todos do 70 BEC estão cientes desta
condição.
A condição geral de n ° 1.4, especifica que 'Não será permitida a prática da
queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de vegetação".
v'

Nesta vistoria técnica a equipe do NRN/DEC observou sinais de
queimadas no Lote 1 ocasionadas em fazendas na margem direita da
rodovia em toda extensão do lote 1, já nas obras do destacamento essa
pratica não vem ocorrendo.

Foto 7: Queimada em fazenda no lote 1 - note a quantidade de fumaça
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19

PROGRAMAS AMBIENTAIS DA RODOVIA BR-319

Foto 8: Queimada em fazenda no lote 1 - note a quantidade de fumaça

A condição geral de n ° 1.5, especifica que, "Não será permitido o abate de
animais".
/

De acordo com esta vistoria não foi observado o abate de animais, sendo
tal informação confirmada pelos encarregados do 7° BEC localizados no
Destacamento Humaitá.

A condição geral de n ° 1.6, diz que, "As eventuais autorizações de transporte
para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto ao IBAMA-AM e

V

As obras do batalhão estão em fase de conclusão, atualmente está sendo
realizada a última camada asfáltica no lote 1. No entanto o mesmo é uma
área que possui muitas fazendas em suas margens, ou seja, é uma área
antropizada não havendo a necessidade de desmatar a vegetação e com
isso não foi necessário expedir o Documento de Origem Florestal - DOE
para transporte.
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A condição geral de n ° 13, especifica que, 'Os encarregados das equipes de
desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos registros no
IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O empreendedor se
responsabilizará pela observação das normas de segurança do trabalho, incluindo o
uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPÏs necessários.

Segundo os responsáveis técnicos do batalhão eles possuem tal

"

autorização. Entretanto até o presente relatório tais cópias ainda não foram
apresentadas à equipe do NRN/DEC.
A condição geral de n ° 1.8, especifica que, 'No caso de ocorrência de qualquer
acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da atividade estará
condicionada a anuência expressa do IBAMA".
V

Até esta vistoria, não houve nenhum dano ambiental neste lote.

2.2.2 CONDIÇÕES ESPECíFICAS

Das condições específicas, o item de n ° 2.1, determina 'Proceder a supressão
da vegetação estritamente na faixa de domínio da rodovia nos trechos situados entre
os KM 678.6 e 718,6, conforme tabela apresentada na ASV".
Vz

Este lote está situado em uma área que possui muitas fazendas nas suas
margens, ou seja. é uma área antropizada não existindo a necessidade
de suprimir a vegetação.

A condição específica de n ° 2.2, determina "Proceder à supressão da vegetação
na largura máxima do off-set da rodovia, não podendo extrapolar esse limite e sem
intervir fora da Faixa de Domínio sem prévia anuência do IBAMA '1
V'

As obras do batalhão estão em fase de conclusão o que não acarretou
supressão de vegetação - tal condicionante não ocorrerá.

O Item n ° 2.3, determina "Comunicar ao IBAMA o início dos trabalhos de
supressão, com pelo menos 7 dias de antecedência
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,

v' De acordo com o comandante de Destacamento de Humaitá o IBAMA foi
comunicado, porém o ofício que informou a IBAMA não foi entregue a
equipe do NRN/DEC.
O Item n ° 2.4, determina "Apresentar em 120 dias programa de plantio
compensatório conforme determinado pela resolução 369106 em área de no mínimo 15,
50 ha".
v'

O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue pela
ASSESSORIA / 7 DEC através do oficio 007 de 22 de janeiro de 2009,
que orienta como elaborar os PRAD's e plantio compensatório para as
áreas afetadas pelas obras. Esse programa é um subsidio para o
Batalhão elaborar e estabelecer o seu plantio compensatório.

O Item n ° 2.5, determina "Não cortar os 4 exemplares de Castanheira
(Bertholletia excelsa) existentes na Faixa de Domínio (sendo 1 no km 29.4 e outros 3
no km 31,4— tendo como referência o km O a cidade de Porto Velho, RO)".
V

A espécie Bertholletia excelsa é protegida por lei, constando da Lista de
Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção do IBAMA, conforme Portaria
n ° 37/92. Logo, mesmo que essa espécie se encontre tanto no off-set
quanto na faixa de domínio da rodovia BR 319, esses exemplares não
poderão ser suprimidos. As espécies ocorrentes na faixa de domínio da
rodovia não serão atingidas, uma vez que a supressão de vegetação se
ateve ao off-setda BR 319.

v'

Se tomarmos como Km O a cidade de Porto Velho, então os exemplares
de Castanheira estão fora do limite do Lote 1. Considerando o Km O na
cidade de Humaitá os 4 exemplares de Castanheira não foram cortados.

O item n ° 2.6, determina Apresentar censo da ocorrência de exemplares da
espécie Bicuiba

(

Virola surinamensis), indicando a localização dos mesmos e se

haverá necessidade ou não de corte dos mesmos para a execução das obras".
V

De acordo com o Relatório sobre Supressão de Vegetação da Rodovia
BR 319, trecho do Segmento B, Lote 1 (km 678,6 ao km 718,6), foram
registrados 27 indivíduos de Bicuíba, sendo que nenhum desses
indivíduos foi afetado.
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I

O item n ° 23, determina "Promover o resgate e a reintrodução imediata das
plantas epí fitas situadas na faixa de supressão nas adjacências dos fragmentos
impactados

/ A vistoria não detectou epífitas das famílias Bromeliaceae e Orchydaceae
na área de estudo. Isso pode ser atribuído ao baixo esforço amostral e às
condições do local estudado: uma área rural antropizada, distante de
áreas nativas e que apresenta grandes obstáculos à ocorrência de
epífitas (microclima desfavorável, baixa capilaridade gênica, baixa
diversidade de árvores, dentre outras).
O item n ° 2.8, determina "Seguir as recomendações sobre os procedimentos de
supressão de vegetação constantes do Relatório Supressão de Vegetação do Lotei".
v"

As obras do batalhão estão em fase de conclusão, a cartilha de
recomendações de procedimentos de supressão de vegetação do lote 1
foi entregue ao batalhão pelo NRN/DEC através do ofício 126, de 10 de
junho de 2009.

O item n ° 2.9, determina "Apresentar relatórios periódicos (semestrais), os quais
devem informar o andamento das frentes de desmatamento, o volume de madeira
decorrente dessas atividades, o andamento dos Programas de Supressão de
Vegetação/Salvamento da Flora e a implementação de Medidas Compensatórias por
interferências em APPs.
v

Tais relatórios serão entregues no término da obra.

O item n ° 2.10, determina "Comunicar ao IBAMA o término da atividade de
supressão, apresentando relatório final em no máximo 30 dias após a conclusão da
mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a quantificação do material
lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao mesmo".
v'

Tal relatório será entregue no término da obra.

O item n ° 2.11, determina "Apresentar em 30 dias, após o término dos trabalhos
de implantação do plantio compensatório, relatório mostrando como foi feito o trabalho".
V

Esta condicionante ainda será executada, já que as obras ainda não
acabaram.
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O item n ° 2.12, determina "Monitorar o plantio efetuado por pelo menos 3 anos,
enviando ao IBAMA relatórios semestrais sobre a situação da área reflorestada, de
forma a assegurar o sucesso do mesmo".
V

Esta condicionante ainda será executada, já que o plantio ainda não foi
realizado.

Relatório de Fiscalização de Supressão de Vegetação Segmentos A. B e C - Vistoria Técnica
24

VE

PROGRAMAS AMBIENTAIS DA RODOVIA BR-319

2.3 DA VISTORIA DAS ASVS DO SEGMENTO "B"
) LICENÇA AMBIENTAL: ASV 26512008
> DATA DA EMISSÃO: 1410812008
) DATA DE VENCIMENTO: 1410812010
ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
> TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 718,6 a 763,6- LOTE 2
.- RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT

2.3.1 CONDIÇÕES GERAIS

A condição geral de n°

1.1, especifica que

"O não cumprimento das

condicionantes contidas nesta autorização implicará na sua revogação e na aplicação
das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental sem prejuízo de outras
sanções e pena/idades cabíveis".
v'

As informações em relação a esta condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.

A condição geral de n° 1.2, especifica que "O IBAMA, mediante decisão
motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e adequação,
bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra: omissão ou falsa
descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da Autorização;
graves riscos ambientais e de saúde e; violação ou inadequação de quaisquer
condicionantes ou normas legais".
v' As informações em relação a esta condicionante são repassadas em

todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.
A condição geral de n° 1.3, especifica que "O DNIT é o único responsável
perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas nesta Autorização".

Relatório de Fiscalização de Supressão de Vegetação Segmentos A. B e C - Vistoria Técnica
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As informações em relação a esta condicionante são repassadas em

v

todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.
A condição geral de n ° 1.4, especifica que 'Não será permitida a prática da
queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de vegetação".

'/ Na vistoria técnica de julho não foi observado sinais de queimada no Lote
2, já que as obras desse lote estão concluídas.
A condição geral de n ° 1.5, especifica que, "Não será permitido o abate de
uitáári??d

De acordo com informações dos encarregados da construtora Castilho

v'

corroboradas com esta vistoria foi observado que esta prática não está
ocorrendo.
A condição geral de n ° 1.6, diz que, "As eventuais autorizações de transporte
para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto ao IBAMA-AM e
IBAMA-RO".
%7

As obras da construtora Castilho estão concluídas o que não há
necessidade de suprimir a vegetação no mês de julho, sendo que o lote 2
está localizado em uma área com uma quantidade muito grande de
fazendas no decorrer de sua extensão, ou seja, uma área muito
antropizada.

A condição geral de n ° 13, especifica que, "Os encarregados das equipes de
desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos registros no
IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O empreendedor se
responsabilizará pela observação das normas de segurança do trabalho, incluindo o
uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI s necessários ".
v'

As obras da construtora estão concluídas não existindo a necessidade do
uso de motosserra.

A condição geral de n ° 1.8, especifica que, "No caso de ocorrência de qualquer
acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da atividade estará
condicionada a anuência expressa do IBAMA".
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v'

Até a vistoria técnica de julho não ocorreu nenhum dano ambiental no
decorrer do lote 2.

2.3.2 CONDIÇÕES ESPECIFICAS

Das condições específicas, o item de n ° 2.1, determina Proceder a supressão
da vegetação estritamente na faixa de domínio da rodovia nos trechos situados entre
os km 763,6 e 813,6, especificamente para a substituição de 3 bueiros e ampliação de
1 ponte, totalizando cerca de 1,68 ha, sendo 0,6 ha na travessia do igarapé São João
Ipixuna (estaca 14351km 28,7), e três outros cursos hídricos sem denominação
específica (km 29,51estaca 1476: km 36,81estaca 1844: km 43.91estaca 2197)
correspondente a 1,08 ha de área (0,36 ha) para cada bueiro) conforme tabela
apresentada na ASV.
V

A ponte do igarapé São João Ipixuna já está concluída, não ocorrendo
supressão de vegetação em suas margens. Os 03 bueiros já foram
substituídos, e a recuperação já foi executada estando a gramínea em
fase de desenvolvimento.

A condição específica n ° 2.2, determina "Comunicar ao IBAMA o início dos
trabalhos de supressão, com pelo menos 7 dias de antecedência.

V Segundo informação da construtora a mesma cumpriu esta condicionante.
Porém até o presente relatório não foi apresentado nenhum documento
comprovando tal condicionante.
O item 2.3, determina

Apresentar em 120 dias programa de plantio

compensatório (reflorestamento) conforme determinado pela Resolução CONAMA
369106 em área de no mínimo 17,52 ha".
v

O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue pela
ASSESSORIA / 7 DEC através do oficio 007, de 22 de janeiro de 2009,
que orienta como elaborar os PRAD's para as áreas afetadas pelas
obras.

O item 2.4, determina

"Comunicar ao IBAMA o término da atividade de

supressão, apresentando relatório final em no máximo 30 dias após a conclusão da
mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a quantificação do material
lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao mesmo".
Relatório de Fiscalização de Supressão de Vegetação Segmentos A B e C - Vistoria Tecnica
27

Vw

PROGRAMAS AMBIENTAIS DA RODOVIA BR-319

Essa condicionante ainda será executada.

V

O item 2.5, determina 'Seguir as recomendações sobre os procedimentos de
supressão de vegetação constantes do Relatório de Supressão de Vegetação do
Lotei'.

As obras da construtora estão concluídas, e a cartilha de recomendações

7

de procedimentos de supressão de vegetação do lote 2 foi entregue a
construtora pelo NRN/DEC através do ofício 123, de 09 de junho de 2009,
sendo seguido todos os procedimentos contidos na mesma.
O item 2.6, determina "Apresentar em 30 dias, após o término dos trabalhos de
implantação do plantio compensatório, relatório mostrando como foi feito o trabalho. A
partir deste relatório, o DNIT deverá entregar semestralmente durante 3 anos relatório
de monitoramento dos plantios efetuados assegurando o sucesso dos mesmos".
V

Esta condicionante ainda será executada.
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2.4 DA VISTORIA DAS ASVS DO SEGMENTO "B"
LICENÇA AMBIENTAL: ASV 21212008
DATA DA EMISSÃO: 1710312008
DATA DE VENCIMENTO: 1710312010
ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 763,6 a 813,6 - LOTE 3
RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT

2.4.1 CONDIÇÕES GERAIS

A condição geral de n° 1.1, especifica que

O não cumprimento das

condicionantes contidas nesta autorização implicará na sua revogação e na aplicação
das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental sem prejuízo de outras
sanções e pena/idades cabíveis.
V

As informações em relação a esta condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.

A condição geral de n° 1.2, especifica que "O IBAMA, mediante decisão
motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e adequação,
bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra: omissão ou falsa
descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da Autorização:
graves riscos ambientais e de saúde e; violação ou inadequação de quaisquer
condicionantes ou normas legais".
v'

As informações em relação a esta condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.

A condição geral de n° 1.3, especifica que "O DNIT é o único responsável
perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas nesta Autorização".
' O

50

BEC está ciente desta condição.
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A condição geral de n ° 1.4, especifica que

Não será permitida a prática da

queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de vegetação".
(

Esta pratica vem sendo ocasionada pela subcontratada da Companhia Energética
de Rondônia - CERON, empresa responsável pela implantação dos postes de
condução dos fios de energia, nesta vistoria a equipe do NRNDEC observou inicio
de queimada na área em que os trabalhadores estavam desmatando, a mesma
estava sendo utilizada para limpeza rápida da vegetação rasteira. Devido altura dos
postes a vistoria detectou que não havia necessidade de executar a queimada em
vegetação rasteira bastava limpar a área onde o poste seria instalado, haja vista
que uma queimada sem controle se alastra queimando toda vegetação ao redor e
não só a área a ser limpa.

Foto 9: Queimada ocasionada pela empresa terceirizada pela CERON - note a quantidade de fogo.
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Foto 10: Queimada ocasionada pela empresa terceirizada pela CERON.
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Foto 11: Queimada ocasionada pela empresa terceirizada pela CERON.

Foto 12: Queimada ocasionada pela empresa terceirizada pela CERON.
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A condição geral de n ° 1.5, especifica que,

Não será permitido o abate de

animais".

As obras de pavimentação do 5 0 BEC estão concluídas e segundo os

V

encarregados das obras esta prática nunca ocorreu.
A condição geral de n ° 1.6, diz que, 'As eventuais autorizações de transporte
para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto ao IBAMA-AM e

V

As obras do 5 0 BEC estão praticamente concluídas, porém o lote 3 é uma
área muito antropizada devido a quantidade a grande quantidade de
fazendas o que não necessitou suprimir a vegetação.

A condição geral de n ° 1.7, especifica que, 'Os encarregados das equipes de
desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos registros no
IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O empreendedor se
responsabilizará pela observação das normas de segurança do trabalho : incluindo o
uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI 's necessários

Segundo os encarregados do Destacamento Asa Branca / 5 1 BEC está
sendo utilizado motosserra para retirada das madeiras das pontes antigas,
ficando pendente a apresentação do registro do IBAMA das motosserras
junto ao a equipe do NRN/DEC.
A condição geral de n ° 1.8, especifica que, "No caso de ocorrência de qualquer
acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da atividade estará
condicionada a anuência expressa do IBAMA".
v'

Até esta vistoria técnica, não ocorreu nenhum dano ambiental, por parte
do 51 BEC. Porém na área de APP próximo à ponte do lgarapé Preto foi
observada uma supressão de vegetação dentro da faixa de domínio por
uma empresa subcontratada pela CERON.
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Foto 13: Supressão vegetal ocasionada pela empresa terceirizada pela CERON dentro da APP
próximo a ponte sob Igarapé Preto, Coordenada UM 399975 - 9092338.

2.4.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Das condições específicas, o item de n ° 2.1, determina "Proceder a supressão

da vegetação estritamente na faixa de domínio da rodovia nos trechos situados entre
os km 763,6 e 813,6, conforme tabela apresentada na ASV.
v'

Foi observado até esta vistoria que o

50 BEC não praticou supressão de

vegetação, porém observou-se supressão ocasionada pela empresa
subcontratada da CERON para instalação de postes para energia elétrica.
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Foto 14; Motosserra utilizado para suprimir a vegetação - a autorização obrigatória emitida pelo
IBAMA do mesmo não foi apresentada.

A condição específica n ° 2.2, determina Proceder à supressão da vegetação na
largura máxima do off-set da rodovia, não podendo extrapolar esse limite e sem intervir
fora da Faixa de Domínio sem prévia anuência do IBAMA".

V A repavimentação já está concluída, ou seja, não ocorrerá mais
supressão de vegetação para pavimentação neste lote.
A condição específica n ° 2.3, determina "Comunicar ao IBAMA o início dos
trabalhos de supressão, com pelo menos 7 dias de antecedência'.
v'

O Comando do Batalhão informou ao IBAMA, porém o ofício não foi
apresentado à equipe do NRN/DEC.

O Item

2.4,

determina

'Apresentar em 120 dias programa de plantio

compensatório conforme determinado pela resolução 369106 em área de no mínimo
8.34 ha".
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v'

O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue pela
ASSESSORIA- 7IDEC através do oficio 007, de 22 de janeiro de 2009,
que orienta como elaborar os PRAD's para as áreas afetadas pelas
obras.

O Item 2.5, determina "Apresentar censo da ocorrência de exemplares das
espécies Bicuiba (Virola surinamensis), Seringueira (Hevea guianensis) e Açaí da mata
(Euterpe precatoria), indicando a localização dos mesmos na faixa de domínio e se
haverá necessidade ou não de corte dos mesmos para a execução das obras. ".
v'

Observações de campo indicam que essas espécies não foram atingidas
pela execução das obras. As espécies em questão só ocorrem em áreas
de APP e veredas.

O item 2.6, determina Promover o resgate e a reintrodução imediata das plantas
epífitas situadas na faixa de supressão nas adjacências dos fragmentos impactados.
v'

A vistoria observou que a presença de epífitas nesse lote é muito restrita
a APP e fora da faixa de domínio.

O item 23, determina

Seguir as recomendações sobre os procedimentos de

supressão de vegetação constantes do Relatório Supressão de Vegetação do Lotei
v'

As obras do batalhão estão praticamente concluídas, a cartilha de
recomendações de procedimentos de supressão de vegetação do lote 1
foi entregue ao batalhão pelo NRN/DEC através do ofício 125, de 10 de
junho de 2009.

O item 2.8, determina "Apresentar relatórios periódicos (semestrais), os quais
devem informar o andamento das frentes de desmatamento, o volume de madeira
decorrente dessas atividades, o andamento dos Programas de Supressão de
Vegetação/Salvamento da Flora e a implementação de Medidas Compensatórias por
interferências em APPs".
v'

Foi observando nesta vistoria técnica que não ocorreu supressão de
vegetação neste lote por parte do batalhão e nem ocorrerá mais devido às
obras de repavimentação já estarem concluídas.
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O item 2.9, determina

Comunicar ao IBAMA o término da atividade de

supressão, apresentando relatório final em no máximo 30 dias após a conclusão da
mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a quantificação do material
lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao mesmo'.
Esta condicionante ainda será executa, já que as obras ainda não

v

terminaram.
O item 2.10, determina "Apresentar em 30 dias, após o término dos trabalhos de
implantação do plantio compensatório, relatório mostrando como foi feito o trabalho".
V

Esta condicionante ainda não foi executada, uma vez que as obras ainda
não acabaram.

O item 2.11, determina "Monitorar o plantio efetuado por pelo menos 3 anos,
enviando ao IBAMA relatórios semestrais sobre a situação da área reflorestada, de
forma a assegurar o sucesso do mesmo".
V'

Esta condicionante ainda não foi executada, uma vez que o plantio ainda
não foi executado, devido às obras ainda não estarem concluídas.
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2.5 DA VISTORIA DAS ASV'S DO SEGMENTO "B"
LICENÇA AMBIENTAL: ASV 26612008
DATA DA EMISSÃO: 1410812008
,- DATA DE VENCIMENTO: 1410812010
> ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
» TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 813,6 a 877,6- LOTE 4
.- RESPONSAVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT

2.5.1 CONDIÇÕES GERAIS

A condição geral de n° 1.1, especifica que "O

não cumprimento das

condicionantes contidas nesta Autorização implicará na sua revogação e na aplicação
das sanções e pena/idades previstas na Legislação Ambiental sem prejuízo de outras
sanções e penalidades cabíveis".

v' As informações em relação a esta condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.
A condição geral de n° 1.2, especifica que "O IBAMA, mediante decisão
motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e adequação.
bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra: omissão ou falsa
descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da Autorização, graves riscos ambientais e de saúde e.' violação ou inadequação de quaisquer
condicionantes ou normas legais".
V As informações em relação a esta condicionante são repassadas em

todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.
A condição geral de n° 1.3, especifica que 'O DNIT é o único responsável
perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas nesta Autorização'.
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/ As informações em relação a esta condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.
A condição geral de n ° 1.4, especifica que 'Não será permitida a prática da
queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de vegetação".

Até esta vistoria não foi observado a pratica de queimada neste lote.

7

A condição geral de n ° 1.5, especifica que, 'Não será permitido o abate de
animais".

De acordo com informações passada pelos responsáveis da construtora

v'

não houve o abate de animais.
A condição geral de n ° 1.6, diz que, "As eventuais autorizações de transporte
para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto ao IBAMA-AM e
IBAMA-RO".
v'

De acordo com a vistoria técnica, da equipe do NRNDEC, foi observado
que no trecho do lote 4 não ocorreu a pratica de supressão de vegetação
já que o mesmo é uma área antropizada com diversas fazendas na
margem da rodovia.

A condição geral de n ° 1.7, especifica que, "Os encarregados das equipes de
desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos registros no
IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O empreendedor se
responsabilizará pela observação das normas de segurança do trabalho, incluindo o
uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's necessários".
v'

As obras da construtora estão praticamente concluídas, porém os
encarregados da obra do lote 4 possuem tal cópia.

A condição geral de n ° 1.8, especifica que, "No caso de ocorrência de qualquer
acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da atividade estará
condicionada a anuência expressa do IBAMA".

v' Até o presente momento, não ocorreu nenhum dano ambiental.
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2.5.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Das condições específicas, o item de n ° 2.1, determina "Proceder a supressão
da vegetação estritamente na faixa de domínio da rodovia nos trechos situados entre
os km 813, 6 e 877,6, especificamente para a substituição de 4 bueiros e ampliação de
2 ponte, conforme tabela apresentada na ASV.
V

O lote 4 é um trecho com uma área antropizada, não sendo necessário a
pratica de supressão de vegetação.

v Observações de campo indicam que os 04 bueiros já foram substituídos.
V

As duas pontes já estão sendo ampliadas.

A condição específica n ° 2.2, determina

Comunicar ao IBAMA o início dos

trabalhos de supressão, com pelo menos 7 dias de antecedência".

V A construtora disse que informou ao IBAMA, porém o documento não foi
apresentado à equipe de campo do NRN!DEC em tal vistoria.
O item

2.3,

determina

"Apresentar em 120 dias programa de plantio

compensatório (reflorestamento) conforme determinado pela Resolução CONAMA
369106 em área de no mínimo 18.96 ha.
v

O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue pela
ASSESSORIA / 7 DEC através do oficio 007, de 22 de janeiro de 2009,
que orienta como elaborar os PRADs para as áreas afetadas pelas
obras.

O item 2.4, determina

'Comunicar ao IBAMA o término da atividade de

supressão, apresentando relatório final em no máximo 30 dias após a conclusão da
mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a quantificação do material
lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao mesmo'.
v'

Essa condicionante ainda será executada, já que as obras ainda não
acabaram.
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O item 2.5, determina

Seguir as recomendações sobre os procedimentos de

supressão de vegetação constantes do Relatório de Supressão de Vegetação do
Lotei".

v As obras da construtora estão na fase de duplicação das pontes, a
cartilha de recomendações de procedimentos de supressão de vegetação
do lote 4 foi entregue a construtora pelo NRN/DEC através do ofício 124,
de 09 de junho de 2009.
O item 2.6, determina "Apresentar em 30 dias, após o término dos trabalhos de
implantação do plantio compensatório, relatório mostrando como foi feito o trabalho. A
partir deste relatório, o DNIT deverá entregar semestralmente durante 3 anos relatório
de monitoramento dos plantios efetuados assegurando o sucesso dos mesmos".

/ Esta condicionante ainda será executada, já que as obras ainda não
acabaram.
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2.6 DA VISTORIA DAS ASV'S DO SEGMENTO "B"
LICENÇA AMBIENTAL: ASV 26712008
.-

,-

DATA DA EMISSÃO: 1410812008
DATA DE VENCIMENTO: 1410812010
ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA

> TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 655,7 a 678,6

-

LOTE 5

RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT
2.6.1 CONDIÇÕES GERAIS
A

condição geral de n° 11, especifica que

"O não cumprimento das

condicionantes contidas nesta Autorização implicará na sua revogação e na aplicação
das sanções e pena/idades previstas na Legislação Ambiental sem prejuízo de outras
sanções e pena/idades cabíveis".
V

As informações em relação a esta condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do NRNIDEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.

A condição geral de n°

1.2, especifica que O IBAMA, mediante decisão

motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e adequação:
bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra: omissão ou falsa
descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da Autorização;
graves riscos ambientais e de saúde

e: violação ou inadequação de quaisquer

condicionantes ou normas legais".
7

As informações em relação a esta condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.

A condição geral de n° 1.3, especifica que "O DNIT é o único responsável
perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas nesta Autorização".
v' As informações em relação a esta condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.
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A condição geral de n ° 1.4, especifica que

Não será permitida a prática da

queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de vegetação'.
Vz

Com início do verão as obras reiniciaram e estão ocorrendo queimadas
nas fazendas localizadas no lado direito da rodovia, essas queimadas
estão atingindo a vegetação localizada na faixa de domínio. Essa prática
não foi de responsabilidade do 7 Batalhão e sim dos fazendeiros
assentados na margem da rodovia.

Foto 15: Focos de queimada no lote 5, lado direito no sentido Manaus - Porto Velho.
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Foto 16: Queimada sem controle no lote 5 realizada provavelmente pelo dono da fazenda.

A condição geral de n ° 1.5, especifica que, 'Não será permitido o abate de
Pre151~
E
V

Não foi detectado, pela equipe de campo do NRN/DEC, abate ou captura
de animais, corroborada pelas informações repassadas pelos oficiais que
estão diariamente no trecho e, por isso, podem observar a rotina dos
animais que compõem a Fauna desse local.

A condição geral de n ° 1.6, diz que, "As eventuais autorizações de transporte
para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto ao IBAMA-AM e
IBAMA-RO".
v'

Esta autorização não foi solicitada pelo batalhão, porém todo material
70 BEC, aguardando o
lenhoso está armazenado na usina de asfalto do
término da supressão para realização da cubagem e eventuais
autorizações.
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Foto 17: Madeira oriunda de supressão de vegetação do lote 5, armazenada na
usina de asfalto do 70 BEC.

À
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Foto 17: Madeira oriunda de supressão de vegetação do lote 5, armazenada na
usina de asfalto do 70 BEC.
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A condição geral de n ° 1.7, especifica que,

Os encarregados das equipes de

desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos registros no
IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O empreendedor se
responsabilizará pela observação das normas de segurança do trabalho, incluindo o
uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's necessários.

O Oficial responsável pela supressão do batalhão e o responsável da

V

construtora TROL informaram que possuem os registros do IBAMA das
motosserras e as licenças, porém esses documentos não foram
apresentados para equipe do NRN/DEC.
A condição geral de n ° 1.8, especifica que, 'No caso de ocorrência de qualquer
acidente que venha a causar dano ambiental, a continuação da atividade estará
condicionada a anuência expressa do IBAMA".
v'

Até o momento não ocorreu nenhum dano ambiental neste lote.

2.6.2 CONDIÇÕES ESPECíFICAS

Das condições específicas, o item de n ° 2.1, determina "Proceder a supressão
da vegetação estritamente na faixa de domínio da rodovia nos trechos situados entre
os km 655.7 e 678,6, conforme tabela apresentada na ASV".
V

Tal condicionante nesta vistoria não foi cumprida, pois ocorreu uma
supressão de vegetação em uma área de apóio de maneira inadequada
fora da faixa de domínio. Essa área é uma jazida de solo que até o
momento não está licenciada. No ato da supressão a equipe do NRN/DEC
solicitou que tal procedimento fosse paralisado até que a licença fosse
emitida pelo IPAAM.

V A cartilha de supressão de vegetação foi entregue pela terceira vez ao

Batalhão nesta vistoria, contendo todas as orientações e procedimentos de
como proceder corretamente com a supressão de vegetação.
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Foto 18: Trator de esteira fazendo supressão de vegetação em área de apóio
(Jazida).

Foto 19: Material vegetal oriundo da supressão vegetal realizada com trator de
esteira em área de apóio (Jazida).
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Foto 20. Material vegetal oriundo da supressão vegetal realizada com trator de esteira em área
de apóio (Jazida).

Condição específica n ° 2.2, determina "Comunicar ao IBAMA o início dos
trabalhos de supressão, com pelo menos 7 dias de antecedência.
V O comando do batalhão comunicou ao IBAMA, todavia o até o presente
relatório tal documento de comprovação não foi apresentado à equipe do
NRN/DEC.
O item

2.3,

determina

"Apresentar em 120 dias programa de plantio

compensatório (reflorestamento) conforme determinado pela Resolução CONAMA
369106 em área de no mínimo 6 ha".
O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue pela
ASSESSORIA / 7 DEC através do ofício 007, de 22 de janeiro de 2009,
que orienta como elaborar os PRAD's para as áreas afetadas pelas
obras.
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O item 2.4, determina "Comunicar ao IBAMA o término da atividade de
supressão, apresentando relatório final em no máximo 30 dias após a conclusão da
mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a quantificação do material
lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao mesmo".
V

Esta condicionante ainda será executada, já que as obras ainda não
acabaram.

O item 2.5, determina "Seguir as recomendações sobre os procedimentos de
supressão de vegetação constantes do Relatório de Supressão de Vegetação do
Lotei".
v'

A supressão está ocorrendo neste lote, porém o 70 BEC não está
seguindo as recomendações da cartilha de supressão que foi entregue ao
batalhão pelo NRNIDEC através do ofício 123, de 09 de junho de 2009.

O item 2.6, determina "Apresentar em 30 dias, após o término dos trabalhos de
implantação do plantio compensatório, relatório mostrando como foi feito o trabalho. A
partir deste relatório, o DNIT deverá entregar semestralmente durante 3 anos relatório
de monitoramento dos plantios efetuados assegurando o sucesso dos mesmos".
v'

Essa condicionante ainda será executada, já que as obras ainda não
foram concluídas.

O Item 2.7, determina "Apresentar antes do início dos trabalhos de supressão,
censo da ocorrência de exemplares das espécies Bicuiba (Virola surinamensis),
Seringueira (Hevea guianensis) e Açaí da mata (Euterpe precatoria), indicando a
localização dos mesmos na faixa de domínio e se haverá necessidade ou não de corte
dos mesmos para a execução das obras. ".
V

Essas espécies não serão atingidas pelas obras, uma vez que as
mesmas se encontram fora da faixa de domínio da rodovia.

O item 2.8, determina "Apresentar relatórios periódicos (semestrais), os quais
devem informar o andamento das frentes de desmatamento, o volume de madeira
decorrente dessas atividades, o andamento dos Programas de Supressão de
Vegetação/Salvamento da Flora e a ímplementação de Medidas Compensatórias por
interferências em APP's".
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v' Esse relatório ainda não foi realizado, uma vez que a cubagem do
material da supressão ainda não foi feita.
O item 2.9, determina "Promover o resgate e a reintrodução imediata das plantas

epífitas situadas na faixa de supressão nas adjacências dos fragmentos impactados.
V

E equipe de campo de NRN/DEC orientou o Batalhão no cumprimento
desta condicionante, porém até o presente relatório não foi entregue o
documento solicitado.

O item 2.10, determina "Restringir a supressão ao mínimo necessário para a

execução das obras dentro da faixa de domínio.
V

".

Os oficiais do 70 BEC estão cientes dessa informação que é repassada
em todas as vistorias técnicas de campo pela equipe do NRNIDEC.
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2.7 DA VISTORIA DAS ASV'S DO SEGMENTO "C"
•

> LICENÇA AMBIENTAL: ASV 21912008

•

) DATA DA EMISSÃO: 2110412008

•> DATA DE VENCIMENTO: 2110412010
•

> ÓRGÃO EMISSOR: IBAMA
> TRECHO OU LOCALIZAÇÃO: km 177,8 ao km 250,0

•

RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO: DNIT
2.7.1 CONDIÇÕES GERAIS

•

A condição geral de n°

1.1,

"O

especifica que

não cumprimento das

condicionantes contidas nesta Autorização implicará na sua revogação e na aplicação
das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental sem prejuízo de outras
•

sanções e penalidades cabíveis".

O
•

As informações em relação a esta condicionante são repassadas em

•

todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim

•

todos os envolvidos na obra cientes desta condição.

•

O

A condição geral de n° 1.2, especifica que

IBAMA, mediante decisão

motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de controle e adequação,
bem como suspender ou cancelar esta autorização, caso ocorra: omissão ou falsa
•

descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da Autorização;

•

graves riscos ambientais e de saúde e; violação ou inadequação de quaisquer

•

condicionantes ou normas legais".

e
•

/

As informações em relação a esta condicionante são repassadas em
todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim
todos os envolvidos na obra cientes desta condição.

A condição geral de n° 1.3, especifica que
•

'O

DNIT é o único responsável

perante o IBAMA no atendimento as condicionantes postuladas nesta Autorização".

v'

As informações em relação a esta condicionante são repassadas em

•

todas as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim

•

todos os envolvidos na obra cientes desta condição.

e
e
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A condição geral de n ° 1.4, especifica que "Não será permitida a prática da
queimada para limpeza, bem como para eliminação de restos de vegetação".
v'

As obras do batalhão estão temporariamente paradas e de acordo com o
comandante do destacamento Cabo Barbosa e pelas inspeções
realizadas por esta equipe, essa prática não vem ocorrendo.

A condição geral de n ° 1.5, especifica que, 'Não será permitido o abate de
animais".
v'

As obras do batalhão estão temporariamente paradas, todavia as
informações que foram repassadas pelos responsáveis do batalhão,
sediado no município de Berurí - AM é de que não houve abate ou
captura de animais, corroborada pelas informações repassadas pelos
militares que estão diariamente no trecho e, por isso, podem observar a
rotina dos animais que compõem a Fauna desse local.

A condição geral de n ° 1.6, diz que, "As eventuais autorizações de transporte
para o aproveitamento de material lenhoso deverão ser obtidas junto ao IBAMA-AM e
IBAMA-RO".
v'

As obras do batalhão estão temporariamente paradas não ocorrendo
supressão de vegetação, não sendo necessária a utilização de DOE para
transporte de material lenhoso.

A condição geral de n ° 13, especifica que, "Os encarregados das equipes de
desmate deverão portar cópia desta Autorização Especial, bem como dos registros no
IBAMA das motosserras utilizadas na supressão de vegetação. O empreendedor se
responsabilizará pela observação das normas de segurança do trabalho, incluindo o
uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's necessários".
' As obras do batalhão estão temporariamente paradas, porém a equipe do
NRNIDEC, em suas vistorias mensais, repassa as informações
necessárias sobre esta condicionante para deixar todos os envolvidos nas
obras cientes desta condição.
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A condição geral de n ° 1.8, especifica que, "No caso de ocorrência de qualquer
acidente que venha a causar dano ambiental. a continuação da atividade estará
condicionada a anuência expressa do IBAMA".
V

Até a presente vistoria técnica não ocorreu nenhum dano ambiental neste
lote.

2.7.2 CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
Das condições específicas, o item de n ° 2.1, determina Proceder a supressão
da vegetação estritamente na faixa de domínio da rodovia nos trechos situados entre
os km 177,8 e 250,0, nas áreas consideradas como de preservação permanente.
situadas nas margens dos cursos hídricos interceptados pela rodovia e que ainda não
tiveram a sua estrutura de transposição implantada totalizando 19,2 ha'
v'

As obras do batalhão estão temporariamente paradas, porém tais
informações em relação a esta condicionante são repassadas em todas
as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim todos os
envolvidos na obra cientes desta condição.

Das condições específicas, o item de n ° 2.2, determina "Proceder a supressão
da vegetação na largura máxima do off-set da rodovia, não podendo extrapolar esse
limite e sem intervir fora da faixa de domínio sem prévia anuência do IBAMA
v'

As obras do batalhão estão temporariamente paradas, porém tais
informações em relação a esta condicionante são repassadas em todas
as vistorias mensais pela equipe do NRN/DEC, deixando assim todos os
envolvidos na obra cientes desta condição.

Das condições específicas, o item de n ° 2.3, determina Comunicar ao IBAMA o
início dos trabalhos de supressão, com pelo menos 7 dias de antecedência".
O responsável de meio ambiente do Comando do Batalhão disse que o
IBAMA foi informado, porém nenhum documento comprobatório foi
apresentado à equipe do NRN/DEC.

Relatório de Fiscalização de Supressão de Vegetação Segmentos A. B e C - Vistoria Técnica

53

PROGRAMAS AMBIENTAIS DA RODOVIA BR-319

Das condições específicas, o item de n ° 2.4, determina '(Não estão autorizadas
as intervenções nas APPs dos cursos d'água denominados como: igarapé (2010
69262019485589) e igarapé 2 (coordenadas UTM 20M 69777319491783), que
correspondem aos bueiros dos pontos 103 (km 242,56) e 98 (km250, 62)".
V

De acordo com esta vistoria técnica, tal condicionante está sendo
obedecida pelo batalhão.

Das condições específicas, o item de n ° 2.5, determina "(O DNIT deverá alterar o
projeto executivo nos pontos acima relacionados de forma a substituir a previsão de
OAC's por OAEs, ou seja. devera ser feita a troca de bueiros por pontes'.
v'

A equipe do NRN/DEC em todas as vistorias técnicas mensais deixa clara
a exigência desta condicionante que, até o momento, ainda não foi
atendida.

Das condições específicas, o item de n ° 2.6, determina "(Apresentarem 120 dias
programa de plantio compensatório (reflorestamento) conforme determinado pela
Resolução CONAMA 369106 em área de no mínimo 61,92 ha".
O Programa de plantio compensatório já foi realizado e entregue pela
ASSESSORIA / 7 DEC através do oficio 007, de 22 de janeiro de 2009,
que orienta como elaborar os PRAD's e plantios compensatórios para as
áreas afetadas pelas obras.
Das condições específicas, o item de n ° 2.7, determina Apresentar relatórios
periódicos (semestrais), os quais devem informar o andamento das frentes de
desmatamento, o andamento dos Programas de Supressão de Vegetação/Salvamento
da Flora e a implementação de Medidas Compensatórias por interferências em APPs".
s7

Até o presente momento não houve necessidade do salvamento de
espécies da flora. As medidas compensatórias por interferências em APP
já estão sendo realizadas nas entradas/saídas de bueiros e em alguns
trechos deste lote.
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Foto 21: Recuperação ambiental com biomanta e gramíneas na entrada de
bueiro celular.

1U
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Foto 22: Recuperação ambiental nas margens da rodovia com gramíneas e
leguminosas.

Relatório de Fiscalização de Supressão de Vegetação Segmentos A. B e C - Vistoria Técnica

55

PROGRAMAS AMBIENTAIS DA RODOVIA BR-319

Foto 23: Recuperação ambiental nas margens da rodovia com gramíneas e
leguminosas.
.

Foto 24: Recuperação ambiental na saída de bueiro celular com biomanta e
gramíneas.
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Das condições específicas, o item de n ° 2.8, determina 'Comunicar ao IBAMA o
término da atividade de supressão, apresentando relatório final em no máximo 30 dias
após a conclusão da mesma, incluindo relatório fotográfico e descritivo com a
quantificação do material lenhoso gerado e discriminação da destinação dado ao
mesmo

As atividades de supressão ainda não terminaram, devido às obras,

v'

ainda estarem em andamento.
Das condições específicas, o item de n ° 2.9, determina 'Apresentar em 30 dias,
após o término dos trabalhos de implantação do plantio compensatório, relatório
mostrando como foi feito o trabalho".
V

Condicionante ainda não executada, uma vez que as obras ainda não
acabaram.

Das condições específicas, o item de n ° 2.10, determina "Monitorar o plantio
efetuado por pelo menos 3 anos, enviando ao ÍBAMA relatórios semestrais sobre a
situação da área reflorestada, de forma a assegurar o sucesso do mesmo".
v'

Esta condicionante ainda será executada, já que o plantio ainda não foi
executado.

Das condições específicas, o item de n ° 2.11, determina "Monitorar o plantio
efetuado por pelo menos 3 anos, enviando ao IBAMA relatórios semestrais sobre a
situação da área reflorestada, de forma a assegurar o sucesso do mesmo".

v' Esta condicionante ainda será executada, já que o plantio ainda não foi
executado.
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3. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO
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3. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO
Ministério do Meio Ambiente - MMA. A lei de Crimes Ambientais - Lei n °
9.605198 e Decreto n ° 3.179199.
Ministério do Meio Ambiente - MMA. Política Nacional do Meio Ambiente - Lei
n o 6.938/81.
Ministério do Meio Ambiente - MMA. Código Florestal - Lei n ° 4.771/68.
Ministério do Trabalho - MT. NR 4 - Serviços especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho.
Ministério do Trabalho - MT. NR 6 - Equipamento de Proteção Individual.
V

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA. Resolução 369/06.
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