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10 – Alternativas Tecnológicas e Locacionais
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Resumo
O Termo de Referência emitido pelo IBAMA ao DNIT em outubro/2017, para nortear
a elaboração de EIA/RIMA, com vistas a obter a licença ambiental competente à execução
do Projeto de Obras de Pavimentação e Melhoramentos, incluindo Obras de Arte Especiais
da BR-319/AM – trecho: BR-174/AM – Div. AM/RO, subtrecho: Entr. AM-360 – Igarapé do
Retiro, denominado “Trecho do Meio”, requer para o capítulo 10, a avaliação sobre as
Alternativas Tecnológicas e Locacionais, compreendendo os subitens -

Alternativas de

Modalidades de Transporte, Alternativas Locacionais Gerais, Alternativas Locacionais e
Tecnológicas Específicas e Alternativas Tecnológicas.
Importante exarar que a rodovia BR-319 é a única ligação rodoviária entre Manaus,
capital do Amazonas e Porto Velho, capital de Rondônia.
Por outro lado, a proposição de alternativas mais viáveis, ambientalmente, é
considerada um dos princípios de boas práticas da avaliação de impacto ambiental.
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10.1. Introdução
O estudo de alternativas de localização é uma etapa importante do processo de
avaliação de impacto ambiental, tratado por muitos como o "coração" do processo e através
do qual o empreendedor busca responder aos interessados sobre a viabilidade ambiental de
seu empreendimento.
Sobre a viabilidade econômica e técnica do empreendimento, é oportuno
transcrever trechos do Relatório e do Voto do Acórdão no 275/2010 – TCU – Plenário, que
tratou da solicitação da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle – CMA do Senado Federal, de realização de auditoria contábil, financeira,
orçamentária e operacional nas obras de pavimentação e recuperação da BR-319, trecho
Manaus/AM a Porto Velho/RO.
“(...)
1. Vertente legal.
O primeiro objetivo da solicitação do Congresso Nacional foi verificar se as obras
relativas à pavimentação e recuperação da BR-319 possuem avaliação prévia da viabilidade
técnica e socioeconômica, nos termos do artigo 10, §4o, da Lei no 11.653, de 2008.
(...)
Nesse sentido, a solicitação do Congresso Nacional que originou o presente
levantamento de auditoria indagou justamente a existência da aludida avaliação.
Instado a se manifestar, o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT argumentou pela dispensabilidade in casu do estudo de viabilidade
(fls. 126/131).
De fato, verifica-se que assiste razão ao DNIT. A Lei no 5.917, de 10 de dezembro de
1973, que instituiu o Plano Nacional de Viação – PNV traz a seguinte exceção:
‘Art. 3o O Plano Nacional de Viação será implementado no contexto dos Planos
Nacionais de Desenvolvimento e dos Orçamentos Plurianuais de Investimento, instituídos
pelo Ato Complementar no 43, de 29 de janeiro de 1969, modificado pelo Ato
Complementar no 76, de 21 de outubro 1969, e Lei Complementar no 9, de 11 de dezembro
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de 1970 obedecidos, especialmente os princípios e normas fundamentais seguintes,
aplicáveis a todo o Sistema Nacional de Viação, e inclusive à navegação marítima, hidroviária
e aérea:
(...)
i) tanto os investimentos na infraestrutura como a operação dos serviços de
transportes reger-se-ão por critérios econômicos; ressalvam-se apenas, as necessidades
imperiosas ligadas à Segurança Nacional, e as de caráter social, inadiáveis, definidas e
justificadas como tais pelas autoridades competentes, vinculando-se, porém, sempre aos
menores custos, e levadas em conta outras alternativas possíveis; ’
Do

aludido

normativo

depreende-se

que

a

avaliação

econômica

do

empreendimento fica dispensada se houver situações relevantes de segurança nacional e
interesse social.
Nesse sentido, o Diretor-Geral do DNIT, por intermédio da Portaria no 1.562, de 26
de dezembro de 2008 (fl. 132), reconheceu e declarou como de relevante interesse social
inadiável as obras de infra- estrutura de transportes constantes do Programa de Aceleração
do Crescimento – PAC e sob jurisdição do Ministério dos Transportes e gerenciamento do
DNIT, dispensando-lhes o estudo de viabilidade econômica.
Além da questão de interesse social decorrente da aludida declaração formal, a
rodovia BR-319 apresenta uma nuance de segurança nacional.
O Decreto-Lei no 1.164, de 1o de abril de 1971, trazia a seguinte disposição:
‘Art. 1o São declaradas indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento nacionais,
na região da Amazônia Legal, definida no artigo 2o, da Lei no 5.173, de 27 de outubro de
1966, as terras devolutas situadas na faixa de cem quilômetros de largura, em cada lado do
eixo das seguintes rodovias já construídas, em construção ou projetadas:
(...). VI - BR-319 - Trecho: Manaus-Humaitá-Porto Velho, na extensão aproximada de
760 km;’
O referido normativo foi revogado pelo Decreto-Lei no 2.375, de 24 de novembro de
1987, o qual deixou de fazer referência às rodovias, passando a utilizar o critério do
município. Veja-se:
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‘Art. 1o Deixam de ser consideradas indispensáveis à segurança e ao
desenvolvimento nacionais as atuais terras públicas devolutas situadas nas faixas, de cem
quilômetros de largura, em cada lado do eixo das rodovias, já construídas, em construção ou
projetadas, a que se refere o Decreto-lei no 1.164, de 1o de abril de 1971, observado o
disposto neste artigo.
Parágrafo único. Persistem indispensáveis à segurança nacional e sob o domínio da
União, dentre as terras públicas devolutas em referência, as que estejam:
(...). II - contidas nos Municípios de Humaitá (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM),
Caracaraí (RR), Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO), Altamira (PA), Itaituba (PA),
Marabá (PA) e Imperatriz (MA).’
No caso presente, a BR-319 passa pelos municípios de Humaitá e Porto Velho,
revelando-se que parte de seu trajeto se encontra em área de segurança nacional.
Além deste aspecto formal, é relevante a explicação fornecida pelo Comando da
12a Região Militar, por meio do Of. No 058/C3L, de 13 de outubro de 2009, que busca
demonstrar materialmente a importância da rodovia para a segurança nacional. Segundo
a referida unidade militar, as organizações militares sediadas nos Estados de Rondônia,
leste do Acre e sul do Amazonas, fazendo fronteira com o Peru e a Bolívia, dependem
logisticamente da 12a Região Militar, que está sediada em Manaus. Além das
informações, o referido comando encaminhou o filme de reconhecimento da estrada
realizado no início do ano de 2009 (fls. 154/156, anexo 1).
Da mesma forma, a 17a Brigada de Infantaria de Selva, que ocupa o espaço
geográfico mencionado, está localizada em Porto Velho, de modo que a BR-319 torna-se
imprescindível por ser uma ligação entre o órgão apoiador (12a Região Militar) e a
unidade operacional (17a Brigada de Infantaria de Selva), seja em um ambiente de
hostilidade ou em ambiente de paz.
(...)
A relevância da rodovia BR-319 para a segurança nacional mostra-se ainda mais
clara diante da proposta encaminhada por meio do Of. no 7 – SÃO.DOC/A1.DEC, de 26 de
outubro de 2009, do General de Exército Ítalo Fortes Avena, Chefe do Departamento de
Engenharia e Construção, à Diretoria- Geral do DNIT, no sentido de demonstrar o interesse
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do Exército em assumir a manutenção de toda a extensão da rodovia após a conclusão dos
trabalhos de restauração, pavimentação e melhoramentos (fl. 144, anexo 1).
(...)
9 - Análise das questões de auditoria.
Para efeito de melhor compreensão do trabalho no sentido de inter-relacionamento
com o levantamento de auditoria, apresenta-se a análise das questões de auditoria.
Questão 1 – Existem estudos de viabilidade que comprovem a viabilidade técnica,
econômica e ambiental da obra?
Existem estudos de viabilidade técnica realizados pelo DNIT para construção da
rodovia, tanto para os trechos de sua manutenção, quanto para o trecho de sua
reconstrução, o qual está em fase final avaliação.
Não há estudo de viabilidade econômica atual, todavia, por ocasião da construção
da rodovia, foi realizado estudo de viabilidade econômica e técnica para implementação
do projeto.
Além do mais, a estrada está incluída como de segurança nacional e de interesse
público, e neste caso, dispensa-se o referido estudo, nos termos do art. 3o da Lei no 5.917,
de 1973, combinada com o art. 1o do Decreto-Lei no 2.375, de 1987, e Portaria DNIT no
1.562, de 2008.
Em relação ao estudo de viabilidade ambiental, foi elaborado Estudo de Impacto
Ambiental, o qual foi analisado pelo Ibama, que exigiu complementações.
(...)
Questão 3 - Os benefícios socioeconômicos da implantação da BR 319 são
suficientes para cobrir os custos dela decorrentes?
Para construção de empreendimentos cuja finalidade é atender o interesse público
e a segurança nacional, torna-se desnecessário mensurar o retorno do investimento,
conforme visto na questão 1.
O estudo da organização não governamental Conservation Strategy indica que os
benefícios do empreendimento não o tornam viável dentro de 25 anos.
Naquele trabalho, como dito na sua metodologia, não foi avaliado o aspecto da
segurança e o aspecto social, bem como de outras formas de benefícios e utilização pelo
empresariado para transporte de carga de elevado valor agregado.
Os empreendimentos de interesse social não podem ser avaliados estritamente
pelo aspecto econômico, pois muitos projetos de infraestrutura na Amazônia têm uma
relação de custos superior aos benefícios econômicos gerados, como exemplos os
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aeroportos de Tabatinga/AM, Rio Branco/AC e Humaitá/AM, Programa Luz para Todos,
dentre outros.
Todavia, a justificativa para sua construção reside no aspecto social, em especial o
aspecto de integração, estratégia de suporte logístico militar, presença do estado, saúde e
assistência social, combate a endemias, dentre outros.
Os custos devem ser minimizados com projetos modernos e enxutos, com combate
ao desperdício e desvio de recursos, para que o empreendimento cumpra a sua função
social. Os custos decorrentes do projeto justificam-se pelos benefícios de interesse social e
segurança nacional nessa região, bem como poderá gerar demanda de fluxo de cargas e
aproveitamento turístico.
(...)
Em relação à reconstrução e trafegabilidade da BR 319 como um todo, o
levantamento de auditoria constatou que os prefeitos dos municípios que serão cortados
pela estrada, as entidades de classe patronal do comércio e da indústria do Amazonas,
Roraima e Rondônia, autoridades estaduais desses estados, como representantes da
sociedade, mostraram-se favoráveis ao empreendimento, em razão dos possíveis
benefícios que possam ser gerados, como integração, redução do isolamento, acesso à
saúde e educação e desenvolvimento.
(...)
5. Com base nas informações coletadas, a equipe de auditoria concluiu, em síntese,
que:
5.1 existiam estudos de viabilidade técnica realizados pelo DNIT para a construção
da rodovia, que estavam em fase final de avaliação;
5.1.1 não há, contudo, estudo de viabilidade econômica atual, porque a estrada
estava incluída como de segurança nacional e de interesse público, e nesse caso, estava
dispensada do referido estudo, nos termos do art. 3o da Lei no 5.917, de 1973, c/c com o
art. 1o do Decreto-Lei no 2.375, de 1987, e Portaria DNIT no 1.562, de 2008; sendo que, na
construção da rodovia nos anos 70, fora realizado estudo de viabilidade econômica e
técnica para a implementação do projeto; (...).”
(destaques não originais)

Considerando esses aspectos iniciais, a avaliação requerida tomou como referência
a manifestação da Coordenador-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos CGPLAN/DPP em resposta à Coordenação-Geral de Meio Ambiente - CGMAB/DPP (Ofício
109902 - SEI 4388916), expressa no Ofício nº 6166/2020/CGPLAN/DPP/DNIT SEDE (Anexo 1),
de 23 de janeiro de 2020, que informa que não há, atualmente, Estudo de Viabilidade
Técnica, Econômica e/ou Ambiental para a BR-319/AM, trecho: BR-174/AM – Div. AM/RO,
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subtrecho: Entr. AM-360 – Igarapé do Retiro, segmento do km 250,0 – km 655,7, tendo a
extensão de 405,7 km, denominado “Trecho do Meio”, a saber:
•

“2. Vale ressaltar que o Tribunal de Contas da União, em resposta à representação
feita pelo Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas, no Ofício
0887/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação (4767747), informou que a dispensa do
EVTEA decorre não apenas da inclusão da obra no PAC, como também por ser
considerada de interesse social e segurança nacional, conforme o previsto no art. 3º
da Lei nº 5917/1973. 3;

•

3. Tendo em vista a ausência de EVTEA, não há elementos suficientes para a análise
de alternativas tecnológicas, conforme o item 10.4 do Termo de Referência emitido
pelo IBAMA. Nesse caso, sugere-se, portanto, consulta à Coordenação Geral de
Desenvolvimento de Projetos e/ou à Coordenação Geral de Construção Rodoviária,
considerando que as duas coordenações supracitadas já atuaram na referida rodovia
desenvolvendo projeto e executando obra de pavimentação, respectivamente;

•

4. Em relação às alternativas de modalidades de transporte, informo que há a
possibilidade de utilização de qualquer modo de transporte. Caso se opte pelo modo
rodoviário, no Sistema Nacional de Viação, o referido trecho é uma rodovia
planejada não-pavimentada. Caso hidroviário, a Diretoria de Planejamento e
Pesquisa, no Ofício 127807 (4686385), encaminhou a essa Coordenação-Geral uma
breve apresentação da Hidrovia do Rio Madeira. Em relação ao modo ferroviário,
não há previsão no SNV, nem estudo específico.”
O Ofício 0887/2019-TCU/SeinfraRodoviaAviação (Processo TCU 040.338/2019-0),

constante ao Anexo 2, deste capítulo, de 23 de dezembro de 2019, citado na manifestação
da CGPLAN/DPP À CGMAB/DPP determina:
•

“A desnecessidade do EVTEA para a obra já foi reconhecida por esta Corte de Contas
no âmbito do Acórdão 275/2010-Plenario, tendo em vista a previsão estatuída no
art. no art. 3°, alínea "i", da Lei n. 5.917/1973.”

•

“(...) o segmento da BR-319/AM objeto dessa representação não possui avaliação
prévia da viabilidade econômica em razão de ser considerada de interesse social e
segurança nacional, cuja dispensa em razão desses fatores está prevista no art. 3° da
Lei n° 5.917 de 1973 c/c o Decreto-Lei n° 2.375 de 1987.”
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•

“Assim, em juízo sumario, considero que o questionamento acerca da ausência de
viabilidade técnica, econômica e ambiental da rodovia deveria ter ocorrido por
ocasião de sua implantação, há cerca de 50 anos, e não agora, por ocasião de sua
restauração.”
Diante do contexto apresentado, nota-se que a pavimentação da BR-319/AM tem

importância econômica para a região, mas, principalmente, social e estratégica, interligando
de forma terrestre duas capitais (Manaus e Porto Velho) e outros municípios que
atualmente têm grande dependência do transporte fluvial.
Nesse sentido, em relação à demanda atual de deslocamento pela BR- 319/AM,
Trecho do Meio, dados quanto ao fluxo de veículos não estão disponíveis junto aos órgãos
oficiais.
Dados quanto ao fluxo de veículos na rodovia não estão disponíveis junto aos órgãos
oficiais como Polícia Rodoviária Federal e Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes. Dessa forma, foram coletados dados sobre o número de carros transportados
entre os meses de abril e dezembro de 2019 pela balsa da Amazônia Navegações, uma das
empresas que realiza a travessia no Rio Igapó-açu (km 260,00). Visto que esta balsa funciona
em dias intercalados, foi calculada uma média do número de veículos/dia para cada mês
(Consórcio Prosul/MAC III, 2020).
Em setembro de 2019 (ainda considerado como período de seca na região da BR319), ocorreu o pico máximo de veículos transportados pela balsa do Igapó-Açu, isso devido
às boas condições de trafegabilidade da pista. A partir de outubro iniciou-se o período
chuvoso, quando houve uma queda significativa na quantidade de veículos, já que a pista
começou a ficar deteriorada. A partir daí, a tendência é de as chuvas aumentarem
progressivamente, afetando a trafegabilidade da pista e acarretando na diminuição do fluxo
de veículos (Figura 10.1) (Consórcio Prosul/MAC III, 2020).
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Figura 10.1 – Dados mensais de chuva acumulada na estação de Manaus/AM e Manicoré/AM,
comparando com o número de veículos por dia na balsa que realiza a travessia no Rio Igapó-açu (km
260,00), no período de abril a dezembro de 2019, rodovia BR-319/AM. Fonte: Instituto Nacional de
Meteorologia – INMET e Amazônia Navegações. (elaborado por Consórcio Prosul/MAC III, 2020).

Ao analisar a Figura 10.1, percebemos que há uma demanda de deslocamento pela
rodovia que é reprimida em períodos chuvosos, pois a população da região já tem
conhecimento que sem a pavimentação as condições de trafegabilidade no Trecho do Meio
são críticas, gerando insegurança, acidentes e atrasos. Mesmo em períodos em que as
chuvas diminuem (junho a novembro), certamente o trânsito seria maior caso a rodovia
estivesse pavimentada.
Ademais, é importante destacar que, quando for elaborado/atualizado o Projeto
Básico/Executivo das obras de pavimentação do Trecho do Meio, o DNIT terá informações
sobre o novo Estudo de Tráfego.
10.2. Alternativas de Modalidades de Transporte
Este capítulo tem o objetivo de apresentar e caracterizar as alternativas de modais
de transporte para a interligação Manaus/AM e Porto Velho na Área de Influência prevista
neste TR, abrangendo os modais ferroviário e hidroviário (já existente) e comparando-os
com o projeto de restabelecimento do modal rodoviário.
A CGPLAN/DPP à CGMAB/DPP (Ofício nº 6166/2020/CGPLAN/DPP/DNIT SEDE, de 23
de janeiro de 2020) manifestou-se com relação ao modal ferroviário e que não existe
previsão no Sistema Nacional Viário – SNV ou estudo específico que possa avaliar a
viabilidade de usar o sistema ferroviário.
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Com relação ao modal aquaviário, a CGPLAN/DPP encaminhou à CGMAB/DPP uma
breve apresentação da Hidrovia do Rio Madeira:
•

A Hidrovia do Rio Madeira possui uma extensão de 1.100 km de Porto Velho a
Itacoatiara, elevada carga de sedimentos e capacidade de transporte, presença de
ilhas e bancos de areia em toda a extensão, margens pouco consolidadas em alguns
trechos, grande variação de nível principalmente na metade a montante, efeito de
remanso do rio Amazonas na metade a jusante e presença de usinas hidrelétricas fio
d’água a montante (Jirau e Santo Antônio);

•

A hidrovia é o principal meio de escoamento de grãos (soja e milho) provenientes do
oeste do estado de Mato Grosso e Rondônia;

•

Os grãos chegam à Estação de Transbordo de Cargas em Porto Velho/RO, depois de
um percurso médio de 800 km via BR-364, seguindo então, por meio de comboios
integrados de 9 até 25 barcaças, para os terminais de Itacoatiara/AM ou
Santarém/PA, onde são embarcados em navios que seguem para o exterior.
As principais características da Hidrovia do Rio Madeira são:

•

Comboios de águas altas (dependendo da medição do nível do rio registrada na
Régua de Porto Velho):
Ø Comprimento: até 270 m - boca: até 55 m e calado: até 4 m;
Ø Águas baixas: julho a outubro - águas altas: fevereiro a maio;
Ø No período de estiagem há formação de bancos de areia, que alternam o canal
preferencial de navegação.
A Hidrovia Rio Madeira é a segunda via de transporte mais importante da Amazônia,

atrás apenas do rio Amazonas com extensão navegável de 1.086 km (Porto Velho/RO Itacoatiara/AM).
Os comboios transportam de 12 a 18 mil toneladas, durante a estiagem e até 30 a
50 mil toneladas, durante a cheia.
Em relação ao transporte de passageiros na Hidrovia do Rio Madeira, a Figura 10.2
mostra o trecho entre Porto Velho/RO e Manaus/AM, no qual o tempo de deslocamento
dura aproximadamente 66 horas (ANTAQ, 2020). Estima-se que, caso a BR-319 estivesse
totalmente pavimentada, o deslocamento de passageiros poderia ocorrer em 10-12hs.
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Figura 10.2 – Linhas de transporte de passageiros e carga na Hidrovia do Rio Madeira.
Fonte: ANTAQ, 2020 (http://web.antaq.gov.br/ANUARIO). Consulta em 04/06/2020.
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Seus afluentes são: O Rio Mamoré nasce na Serra de Cochabamba, Bolívia, e ao
receber as águas do Rio Guaporé, em Guajará-Mirim, segue pela fronteira até encontrar o
Rio Beni e formar o Rio Madeira em Nova Mamoré.
O Rio Guaporé nasce na Chapada dos Parecis/MT e tem sua foz no Rio Madeira. A
hidrovia Mamoré-Guaporé é navegável entre Guajará-Mirim, em Rondônia e Vila Bela da
Santíssima Trindade, em Mato Grosso com extensão de cerca de 1.175 km.
Conforme exposto, entende-se que o transporte de commodities (soja e demais
grãos) permanecerá ocorrendo principalmente pelo modal hidroviário, por ter
custo/benefício mais vantajoso em comparação ao modal rodoviário (de Paula, 2016). Por
outro lado, a perspectiva é que o transporte de passageiros, de pequenas cargas e de
mercadorias perecíveis se concentre na BR-319/AM.
Os modais de transporte na região tendem a se complementar. Enquanto o
hidroviário apresenta baixa flexibilidade e não realiza o transporte porta-a-porta, o
rodoviário possui essas características. Por outro lado, o modal rodoviário não é indicado
para o transporte de cargas pesadas a longas distâncias devido ao seu alto custo de frete (de
Paula, 2016).
10.3. Alternativas Locacionais Gerais
Em atenção à avaliação das Alternativas Locacionais Gerais, o Termo de Referência,
emitido pelo IBAMA, elenca um conjunto de critérios e requer justificativas técnicas para
valoração em razão da avaliação.
A avaliação com base nos critérios elencados e nas justificativas a serem indicadas,
importa esclarecer que o empreendimento rodoviário está em operação desde a década de
1970, ou seja, o que resulta numa condição de altíssima dificuldade para avaliar cenários de
novos traçados para a implantação do segmento – km 250,7 ao km 656,4 (Trecho do Meio),
num trecho rodoviário totalmente concretizado e integrado ao ambiente em que se localiza
hoje.
Os estudos ambientais já elaborados anteriormente, em 2009, abordaram um
segmento rodoviário em operação e que, naquela época, já estava definido que deveria
passar pela execução de projeto de pavimentação. Ou seja, hipotetizar algum tipo de
mudança do traçado atual, levaria imediatamente a gerar uma forte repercussão da única
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ligação rodoviária direta das cidades de Manaus/AM e Porto Velho/RO, gerando a
desconexão com trechos rodoviários que permitem interligação regional, a exemplo da BR174/AM e BR-230/AM. Ademais, ao longo do traçado do Trecho do Meio há núcleos rurais,
comunidades e assentamentos que têm como único acesso rodoviário a BR-319,
dependendo da rodovia para buscar serviços de educação e saúde e para escoamento de
mercadorias.
Nesse complexo ambiente no entorno da BR-319/AM, onde se encontra um maciço
florestal preservado, deve-se levar em consideração que há um mosaico de Áreas
Protegidas, formadas por Unidades de Conservação Estaduais e Federais, e Terras Indígenas,
que limitam a escolha de alternativas de traçado para a rodovia, como pode ser verificado
no mapa (Anexo 3).
Portanto, considerando a complexidade da matriz no entorno da rodovia e que o
Trecho do Meio em estudo está implantado desde os anos 70 e em operação, o presente
estudo de impacto ambiental está baseado no projeto de pavimentação e melhorias
rodoviárias de 405,7 km.
10.4. Alternativas Locacionais e Tecnológicas Específicas
O Termo de Referência requer a apresentação de alternativas locacionais específicas
com vistas a minimizar a ocorrência de impactos ambientais em áreas sensíveis, tais como
Áreas de Preservação Permanente, várzeas e baixadas, áreas urbanas, comunidades locais,
Unidades de Conservação etc., apontando vantagens e desvantagens das alternativas
propostas.
Os estudos ambientais elaborados avaliam Projetos de Obras de Pavimentação e
Melhoramentos, incluindo Obras de Artes Especiais no segmento rodoviário entre o km
250,7 ao km 656,4 (Trecho do Meio).
Remontando, novamente, aos estudos ambientais realizados em 2009 e com base
nas conclusões dos atuais resultados dos estudos ambientais, igualmente as mesmas
conclusões são encontradas, ou seja, não existe a necessidade de proposição técnica quanto
a avaliação de alterações no traçado atual da rodovia no segmento em causa.
O segmento entre o km 250 e km 655,7 (Trecho do Meio) é reconhecido como um
divisor territorial entre unidades de conservação implantadas, no âmbito Federal e Estadual,
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de proteção integral ou uso sustentável na região onde se localiza a rodovia BR-319, no
sentido de proteger a biodiversidade do bioma Amazônico e região do Interflúvio Purus –
Madeira, muitas das quais interligadas entre si, atuando como um grande corredor de
biodiversidade.
Dentre as unidades de conservação, existentes no trecho do meio, num raio mínimo
de até 10 km temos:
•

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu - RDS Igapó-Açu, inserida nos
municípios amazonenses de Beruri, Borba e Manicoré;

•

Parque Estadual do Matupiri - PE do Matupiri, inserido dentro dos limites dos
municípios amazonenses de Borba e Manicoré;

•

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Amapá - RDS do Rio Amapá,
inserida dentro dos limites no município amazonense de Manicoré;

•

Floresta Estadual Tapauá - FE Tapauá, inserida dentro dos limites nos municípios de
Tapauá, Canutama e Humaitá;

•

Parque Nacional Nascentes do Lago Jarí - PARNA Nascentes do Lago Jarí, inserida
dentro dos limites nos municípios de Tapauá, Beruri e Manicoré;

•

Reserva Extrativista do Lago do Capanã Grande - RESEX do Lago Capanã Grande,
inserida dentro do município de Manicoré;

•

Floresta Nacional de Balata-Tufari - FLONA Balata-Tufari, inserida dentro dos limites
nos municípios de Canutama, Tapauá e Humaitá.
Ao se analisar criteriosamente a implantação de um novo traçado e/ou novas

alternativas locacionais para a BR-319/AM, entre o km 250,7 ao km 656,4 (Trecho do Meio),
seja para o lado direito ou esquerdo do traçado atualmente existente e em operação,
inevitavelmente, serão gerados novos impactos socioambientais, extremamente negativos,
aos já ocasionados pela abertura e atual manutenção da rodovia, dentre os quais, pode-se
citar as unidades de conservação e áreas prioritárias para a conservação, fauna, flora,
recursos hídricos, solos e corredores ecológicos, encontrados ao longo da atual rodovia,
aumento da distância e demora nos tempos de viagem para passageiros e cargas, entre as
capitais dos estados do Amazonas e Rondônia, entre outros.
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A referida informação pode ser evidenciada no mapa presente no Anexo 3, deste
capítulo.
Cabe ainda destacar que o diagnóstico ambiental, integrante dos estudos
ambientais elaborados, registrou que a flora identificada na Área Diretamente Afetada –
ADA apresenta 67,87% de áreas que já sofreram algum tipo de antropização, sendo já
contemplado, nesse cálculo, o leito estradal do traçado existente (Quadro – 6.2.20 do item
6.2.2. flora), ou seja, o impacto ambiental já se encontra estabelecido e estabilizado
atualmente.
A avaliação de novas alternativas locacionais na Rodovia BR-319 em questão,
considerando as peculiaridades dos projetos de pavimentação e melhorias rodoviárias para
o segmento km 250,7 ao km 656,4 (Trecho do Meio), apontam claramente que não é
plausível, uma vez que propiciará na região uma deflagração de um numeroso volume de
ocorrências de impactos socioambientais diretos e indiretos, superiores aos já existentes, no
traçado já consolidado. Inclusive, impactando a questão da desapropriação de uma nova
faixa de domínio a ser definida sob o ponto de vista legal, ou seja, a dotação de recursos
financeiros para efetivar a indenização de benfeitorias de propriedades ou ocupações
identificadas no novo segmento da BR-319/AM, Trecho do Meio.
A avaliação permite inferir diretamente que é indiscutível a necessidade da
interligação por rodovia pavimentada entre Manaus e Porto Velho, tanto pela questão
social, econômica, ambiental e de segurança de ocorrências de ocupações humanas e das
demais localidades existentes no traçado, dentre as quais o Povoado de Realidade,
pertencente ao Município de Humaitá/AM, tendo como melhor alternativa a manutenção
do traçado atual, que ocasionará ao interflúvio Purus – Madeira menores impactos
socioambientais.
O traçado da rodovia já existente entre o km 250,7 ao km 656,4 (Trecho do Meio),
além de reduzir impactos diretos e indiretos à região, como já mencionado, ocorrerá
obrigatoriamente, de acordo com a legislação ambiental, com um conjunto de medidas de
controle ambiental, durante a execução das obras propostas, que envolvem planos e
programas ambientais especificamente elaborados de supervisão e gerenciamento
ambiental, o que irá reduzir, mitigar ou compensará os impactos previstos e/ou conhecidos
e em desenvolvimento ao longo do trecho.
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A avaliação concluiu também que o projeto proposto de pavimentação e melhorias
da rodovia no traçado atual em operação, que também pode ser denominado com divisor
de águas do Interflúvio Purus-Madeira, permite permanecer a interceptação de um menor
número de cursos d’águas do que outro traçado previsível, sendo um aspecto bastante
positivo, considerando os mesmos critérios de construção propostos.
As obras previstas de pavimentação e melhorias, no atual Trecho do Meio, em
referência aos cursos hídricos atualmente interceptados pelas obras de arte já instaladas,
deverão ser pontuais e em áreas que já sofreram intervenção antrópica, pela instalação de
obras de arte, tais como pontes de madeira e bueiros, que serão substituídas por estruturas
de concreto.
10.5. Alternativas Tecnológicas
O Termo de Referência requisita apresentar as alternavas tecnológicas de
implantação do empreendimento (tipos de pavimento, métodos construtivos etc.),
demonstrando as vantagens e desvantagens, bem como os impactos ambientais
relacionados a cada tipo de alternativa tecnológica de construção.
Nesse sentido, quanto às exigências ambientais, o presente estudo já concluiu pela
necessidade de instalação de 52 passagens de fauna inferiores, sendo 35 exclusivas sob
ponte. Da mesma forma, foi indicada a necessidade de construção de 49 passagens de fauna
aéreas e de instalação de 112 pontos de placas sinalizadoras de atenção à proteção da
fauna, flora e recursos hídricos ao longo do Trecho do Meio.
Quanto aos aspectos sociais, o presente estudo recomendou que, considerando que
o Distrito de Realidade se divide entre os dois lados da rodovia, seja feita a construção de
pelo menos 01 (uma) passarela para garantir a segurança dos pedestres.
Conforme citado no capítulo 3. Descrição do Projeto, entende-se como necessário
que o projeto da Ponte sobre o Rio Igapó-Açu contemple faixas laterais para a passagem de
pedestres, além de identificação de local para construção de passagem inferior para
pedestre, onde a elevação do grade da rodovia impedir a movimentação da comunidade
com segurança.
Quanto à melhoria da Governança da região, está em avaliação o projeto para
construção de dois postos/portais de fiscalização integrada na rodovia.
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10.6. Rodovia Suspensa
Em atendimento ao Parecer Técnico Nº 9031197/2020-NLA-AM/DITEC-AM/SUPESAM, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA, este item do Estudo de Impacto Ambiental apresenta considerações acerca da
possibilidade de instalação da BR-319/AM como uma rodovia suspensa.
10.6.1. Análise Econômica
Para a avaliação econômica, foi realizada a comparação entre os custos de
construção simulados para o projeto pretendido pelo DNIT e para a alternativa de
construção de rodovia suspensa, nos seguintes termos:
•

Projeto do DNIT: Reconstrução com pavimento flexível (Pista Simples, N=5x10^6
Revest. CBUQ Pista 7,5cm+ Acost 4,5cm, extensão de 405,7 km e 12,20 m largura)
(Figura 10.3), incluindo Obras de Arte Especiais (Figura 10.4), Restauração (10 anos)
e Conservação de Rotina (12 meses);

•

Alternativa de rodovia suspensa: Implantação de via aérea com a construção de
Obras de Arte Especiais (Concreto armado, extensão de 405,7 km e 13 m largura)
(Figura 10.4).

Figura 10.3 - Seção tipo do Projeto de Reconstrução da BR-319/AM: Pista Simples com duas faixas
de 3,60m de largura, e acostamento de 2,5m,resultando uma plataforma de 12,20m.
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Figura 10.4 - Seção tipo de OAE para implantação das pontes de concreto do Projeto de
Reconstrução da BR-319/AM: uma seção com pista simples, com duas faixas de 3,60m de largura,
acostamento de 2,50m, e guarda corpo de 0,40 m, totalizando 13,0m de largura.

O Quadro 10.1 apresenta os valores comparativos dos custos médios gerenciais
estimados para as obras da BR-319/AM, mostrando que há uma enorme discrepância de
valores financeiros para a implantação do projeto do DNIT e a alternativa de rodovia
suspensa. Portanto, os custos no médio prazo são deveras mais dispendiosos, quando tratase de uma rodovia suspensa.
Quadro 10.1 – Comparação dos custos de construção e manutenção do projeto de engenharia do
DNIT e da alternativa de construção de rodovia suspensa. Custo de Referência: simulação feita pelo
Custo Médio Gerencial FGV (jul/2020) - https://simuladorcmg-ibre.fgv.br.
Atividade
Reconstrução (R$)

Projeto do DNIT
R$ 1.297.175.000,00*

Restauração (10 anos) (R$)
R$228.538.511,92
Conservação e Manutenção de Rotina (12 meses)
R$225.384.054,99
(R$)
TOTAL (R$)
R$1.751.097.566,91
*Valor de referência do empreendimento informado no EIA/RIMA.

Alternativa de
Rodovia Suspensa
R$20.059.512.862,50
----R$20.059.512.862,50
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Ademais, a Obra de Arte Especial possui, de fato, vida útil maior (vida útil de projeto
de 50 anos) que a obra em pavimento flexível (vida útil de 10 anos). O Quadro 10.1
considera a vida útil de 10 anos, somente para demonstrar que mesmo inserindo ao custo
de implantação do pavimento asfáltico (Projeto do DNIT), o custo de restauração no 10º
ano, e os custos anuais de manutenção da rodovia, o Projeto do DNIT é economicamente
mais viável, salientando que da mesma forma para a Alternativa de Rodovia Suspensa, será
necessária a execução de serviços de manutenção e conservação na estrutura de concreto
na plataforma, e na infra-estrutura (fundações). O Quadro 10.1 apresenta os custos para o
período de 10 anos.
10.6.2. Análise Técnica
Quanto aos critérios técnicos, ressaltamos que, caso a rodovia fosse construída
em elevados (suspensa), seria necessário manter caminho de serviço em solo para
manutenção e conservação periódica da estrutura. Nesse sentido, a rodovia em leito
natural hoje existente deveria ser mantida, para a movimentação de equipamentos e
máquinas do DNIT. Dessa forma, a afirmação do INPA que as "estradas suspensas
também tem a vantagem de impossibilitar a conexão de estradas clandestinas com a
estrada principal", neste caso, não funcionaria para a BR-319/AM, pois o caminho em
solo seria mantido e poderia ser utilizado, eventualmente, para conexão de vias
clandestinas.
10.6.3. Análise Ambiental
A construção de rodovia suspensa, de fato, iria propiciar a movimentação da
fauna sem o risco de atropelamento. Mas é preciso considerar que o projeto pretendido
pelo DNIT prevê a construção de 71 pontes de concreto com passagem de fauna
(considerando que todas as pontes de madeira serão substituídas pelas pontes de
concreto, e a necessidade de atender ao IBAMA, de substituição de 11 obras de arte
correntes - bueiros - em pontes de concreto), 52 passagens de fauna exclusivas
inferiores e 49 passagens de fauna suspensas, em locais estudados com maior
incidência de atropelamento de fauna (hotspots). Portanto, a movimentação segura da
fauna local entre os dois lados da rodovia também será propiciada no projeto do DNIT.
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Ademais, a construção de uma rodovia suspensa dificultaria o acesso das
populações rurais e tradicionais à BR- 319, mesmo com a construção de acessos em
pontos estratégicos.
10.7. Não Realização
Apesar de não constar no Termo de Referência, a avaliação realizada quanto à não
implantação do Projeto de pavimentação no segmento do km 250,7 ao km 656,4 (Trecho do
Meio) implicará diretamente na não contribuição social da solução dos graves problemas
operacionais hoje existentes, ou seja, permanecerão os problemas de tráfego para todos os
usuários de uma forma geral, até mesmo para os veículos off road – tração 4 rodas.
Principalmente, na estação chuvosa, já que no período seco, a trafegabilidade de veículos é
melhor.
Um possível aspecto positivo quanto à não implantação do projeto de pavimentação
no Trecho do Meio seria dificultar a logística para pessoas que adentram a região em busca
de cometer crimes ambientais, como do desmatamento ilegal, que levam à abertura de
novos acessos na forma de espinhas de peixe. A ocupação do solo com atividades
agropecuárias que possam causar desmatamento ilegal e pressão sobre áreas protegidas
também seria reduzida e/ou atenuada.
Por outro lado, a não implantação do projeto irá manter ou piorar as dificuldades
existentes ao acesso dos órgãos governamentais quanto à implementação de ações
relacionadas à gestão, fiscalização e manutenção das áreas protegidas (Unidades de
Conservação, Terras Indígenas) ao longo do trecho.
Ademais, é preciso considerar que a falta de logística adequada atrapalha e impede
a implantação de negócios sustentáveis na região, a exemplo do extrativismo sustentável e
do ecoturismo.
Da mesma forma, a não execução do projeto irá manter ou piorar as dificuldades de
deslocamento dos usuários e populações residentes no Trecho do Meio, prejudicando a
busca de serviços básicos para sobrevivência e subsistência familiar.
Necessário ressaltar que, há décadas, o deslocamento de passageiros pela BR319/AM no trecho sem pavimentação é extremamente prejudicado em períodos chuvosos,
típicos da região, gerando transtornos e atrasos de difícil mensuração, como pode ser
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verificado nos registros fotográficos (Figuras 10.5 a 10.11) de uma das empresas de viação
que faz o trajeto pela rodovia entre Manaus e Humaitá.
Há inúmeros relatos de viagens pela rodovia, entre Manaus e Porto Velho, que
mostram as dificuldades do percurso, a exemplo de Neto (2018), que percorreu a rodovia
entre 26 de dezembro de 2016 e 01 de janeiro de 2017, passando por mais de 50 pontes de
madeira, por desvios estreitos, atoleiros e duas travessias de balsa, com duração de mais de
40 horas.
Outro exemplo foi relatado pelo passageiro Cleiton Vieira, que partiu de Manaus
(em 30 de maio de 2020) com destino à Porto Velho. Em condições normais, a expectativa
era que a viagem durasse aproximadamente 24 horas, mas ultrapassou seis dias, devido às
péssimas

condições

de

trafegabilidade

provocadas

pelas

fortes

chuvas.

https://rondoniaovivo.com/noticia/geral/2020/06/04/sofrimento-onibus-que-partiu-demanaus-para-porto-velho-ja-esta-ha-seis-dias-br- 319.html.

Figura 10.5 - Registros da situação do transporte
de passageiros no Trecho do Meio da BR-319/AM
em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação
Siqueira Tur (13/01/2020).

Figura 10.6 - Registros da situação do transporte
de passageiros no Trecho do Meio da BR-319/AM
em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação
Siqueira Tur (13/01/2020).
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Figura 10.7 - Registros da situação do transporte
de passageiros no Trecho do Meio da BR-319/AM
em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação
Siqueira Tur (13/01/2020).

Figura 10.8 - Registros da situação do transporte
de passageiros no Trecho do Meio da BR-319/AM
em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação
Siqueira Tur (13/01/2020).

Figura 10.9 - Registros da situação do transporte
de passageiros no Trecho do Meio da BR-319/AM
em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação
Siqueira Tur (30/03/2020).

Figura 10.10 - Registros da situação do
transporte de passageiros no Trecho do Meio da
BR-319/AM em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação
Siqueira Tur (30/03/2020).
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Figura 10.11 - Registros da situação do transporte de passageiros no Trecho do Meio da BR-319/AM
em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação Siqueira Tur (30/03/2020).

Necessário também ser avaliado no caso da não implantação do projeto de
pavimentação, as dificuldades existentes ao acesso dos órgãos ambientais quanto a
implementação e supervisionamento de ações e atividades relacionadas à gestão,
fiscalização e manutenção das unidades de conservação implantadas ao longo do trecho em
causa, entre outros.
A ocupação do solo também será reduzida e/ou atenuada, impacto considerado
positivo, devido à possibilidade de aumento da implantação de atividades de agropecuárias
fora dos limites das Unidades de Conservação, a redução de abertura de estradas e novos
acessos na forma de espinhas de peixe, que são aspectos positivos para a flora e a fauna,
com a respectiva redução de emissão de carbono.
A não realização do projeto de pavimentação e melhorias rodoviárias no segmento
do km 250,7 ao km 656,4 (Trecho do Meio) representará também a ausência de um Estado
mais eficiente, repercutindo no desenvolvimento regional de integração de comunidades,
relegando as pessoas que vivem nessa região a um processo de marginalização econômica e
social, acima de tudo.
A fiscalização exercida pelos órgãos governamentais é um aspecto essencial afetado
pela situação atual da rodovia. A presença do Poder Público para coibir ilícitos é dificultada
pelas condições da rodovia em vários trechos, principalmente em períodos chuvosos, o que
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prejudica ações de Governança na região. As Figuras 10.12 e 10.13 mostram o exemplo de
caminhonetes da Polícia Militar do Estado do Amazonas retidas em atoleiro na BR-319/AM.

Figura 10.12 - Veículos da Polícia Militar do
Estado do Amazonas retidos em atoleiro na BR319/AM. Fonte: Engespro (maio de 2019).

Figura 10.13 – Veículos da Polícia Militar do
Estado do Amazonas retidos em atoleiro na BR319/AM. Fonte: Engespro (maio de 2019).

Nesse contexto, a não realização do projeto de pavimentação e melhorias
rodoviárias no segmento do km 250,7 ao km 656,4 (Trecho do Meio) representará a
ausência de um Estado mais eficiente, repercutirá no desenvolvimento regional de
integração de comunidades, submetendo as pessoas que vivem nessa região a um processo
de marginalização econômica e social, acima de tudo.
A ligação Manaus/Porto Velho, a partir da execução do projeto de pavimentação e
melhorias, no denominado no Trecho do Meio, previstas permitirá a restauração e
melhorias do pavimento da rodovia, a eliminação de passivos ambientais por ventura
existentes, a correção da sinalização rodoviária, com vantagens técnicas consideráveis, em
face da experiência adquirida pela engenharia rodoviária, incluindo conhecimentos mais
apurados quanto à ocorrência de materiais mais adequados à construção rodoviária
moderna, aliado a ações ambientais capazes de evitar/reduzir/mitigar impactos ambientais,
ou seja, aspectos e impactos positivos passíveis de serem ocasionados pelo
empreendimento.
Como já mencionado, a BR-319 foi implantada em 1970 e a implementação do
projeto em comento, traz reduções consideráveis de investimentos, haja vista a conclusão
de várias etapas construtivas, por se tratar de uma rodovia implantada e em operação.
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No processo de execução das obras de pavimentação e melhorias do Trecho do
Meio, um outro fator a se considerar é o uso independente de trechos da via, ou seja, a
interrupção de parte dela não implicaria necessariamente em impedimento de acesso,
havendo possibilidade de uso de alternativas de desvios quando da interrupção de
determinado trecho, durante a execução das obras previstas.
10.8. Conclusão
A partir das conclusões dos estudos ambientais para o projeto de pavimentação e
melhorias do km 250,7 ao km 656,4 (Trecho do Meio) da rodovia BR-319 – ligação
Manaus/AM – Porto Velho/RO, a avaliação da melhor alternativa locacional é o atual
segmento que está implantado desde a década de 1970, por questões técnicas, legais,
sociais, ambientais e financeiras.
Não há dúvida alguma sobre a importância da ligação rodoviária em operação atual
e da elevada importância da manutenção da flora e fauna amazônicas associadas.
Ao longo do tempo, foi percebida a importância da preservação da região contígua e
que envolve a BR-319/AM, considerando a criação e instalação de várias unidades de
conservação, criadas pelo governo do Estado do Amazonas - Floresta Estadual de Canutama,
Reserva Extrativista de Canutama, Floresta Estadual de Tapauá, Parque Estadual do
Matupiri, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Matupiri e a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Igapó-Açú.
Assim, ao mesmo tempo, as obras de pavimentação e melhorias no segmento, em
causa, permitirão interligar as demais regiões brasileiras e a população ocupante e
radicalizada na região, por via terrestre, o que denota uma elevada importância para o
desenvolvimento da região Norte do País, mesmo que hajam referências de que as obras
propostas poderão ser danosas ao ambiente natural, já que facilitarão o acesso às áreas
remotas de floresta da Amazônia para fazendeiros, madeireiros, grileiros e outros atores que
desencadeiam processos de alteração da paisagem natural.
O projeto proposto, com a sua conclusão, prevê a melhoria da trafegabilidade com a
pavimentação na BR-319/AM e possibilitará dotar de melhores condições para o exercício
institucional da fiscalização de órgãos ambientais, o que irá garantir a presença
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governamental na região e o deslocamento com menor tempo de resposta de agentes
públicos para o combate a ilícitos.
A finalização do projeto de pavimentação e melhorias do km 250,7 ao km 656,4
(Trecho do Meio), alternativa locacional recomendada por todos os aspectos mencionados
no presente estudo ambiental, favorecerá as condições de melhoria da logística e transporte
de pessoas e cargas, esperando-se alterar positivamente o potencial de atrair
empreendedores públicos e privados, que tenham interesse em desenvolver atividades
ambientalmente sustentáveis, os quais devem ser privilegiados, com base na aprovação de
projetos técnicos e legais, ambientalmente sustentáveis, cooperando na redução de
desmatamentos, emissão de gases tóxicos, de desmatamento e de lixo de difícil
decomposição, desestimulando assim, a implantação de atividades que causem o
desflorestamento, que é uma das ações responsáveis pela alteração da paisagem natural.
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