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11 – Prognóstico Ambiental
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11.1. Introdução
Tendo com base nos aspectos e/ou impactos ambientais mais relevantes, o prognóstico
ambiental tem como objetivo apresentar três cenários futuros da área do estudo, apontando as
alterações nos ambientes biótico, físico e socioeconômico decorrentes da implantação do
empreendimento, com e sem a adoção de medidas mitigadoras, bem como da não realização do
empreendimento.
Para tanto, além dos impactos ambientais identificados no estudo e sua inter-relação
serão considerados a proposição e a existência de outros empreendimentos na região e os
aspectos de desenvolvimento da região, destacando a capacidade da infraestrutura local em
absorver as transformações resultantes.
Para melhor embasar os três cenários, será conduzida uma modelagem matemática
prevendo a ocupação e o avanço do desmatamento na área do estudo. A modelagem foi baseada
nos histórico de desmatamento da rodovia BR-163/PA.
11.2. Modelagem matemática
Seguindo o solicitado no Termo de Referência no 02001.006860/2005-95 a modelagem
matemática teve como referência um caso concreto de rodovia na mesma região.
Os resultados da modelagem serão apresentados no formato de mapa, mostrando o
prognóstico da evolução da paisagem em intervalos de tempo.
Foram utilizados dados em formato shapefile (.shp) e rasters (.tif). Estes dados estão
disponíveis em sites como do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados do
Programa de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite
(PRODES).
Na modelagem, foram projetados dois cenários que, obrigatoriamente, deveriam seguir
dois requisitos: (1) um cenário pouco mais otimista, no qual considera as Unidades de
Conservação (UC’s), já que, devida a sua governança, atuam como contenção do desmatamento;
e (2) um cenário menos otimistas, no qual desconsidera a existência das UC’s. Ainda assim foi
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considerada a abertura de novas estradas perpendiculares a estrada principal (BR-319), como a
AM-366 e AM-364. Os resultados obtidos correspondem aos seguintes itens:
1. dinâmica espaço-temporal do desmatamento observado no período de referência
histórico da BR-163/PA; e
2. dinâmica espaço-temporal do desmatamento futuro no cenário Business As Usual (BAU)
para a área da BR-319/AM, trecho do meio.
Os dados de cobertura da terra, vetores de desmatamento e outros dados da região de
estudo, que foram utilizados para a construção dos modelos, estão organizados em um banco de
dados geográfico, no formato File Geodatabase do QGIS 3.6.1. Os arquivos estão armazenados
em formato vetorial e matricial. A fim de padronizar as referências espaciais, todos os dados
estão no sistema de projeção cartográfica UTM e Datum WGS84, Zona 20S e Zona 21S,
respectivamente para a BR-319/AM e BR-163/PA.
11.2.1. Método
11.2.1.1. Área de estudo
Área 1 – BR-163/PA
Esta área está localizada ao longo dos municípios de Trairão, Itaituba e Rurópolis, no
estado do Pará, e possui uma extensão aproximada de 170 km. Foi utilizada a série histórica do
desmatamento nesse trecho, entre os anos 2003 a 2018, logo após a pavimentação dessa via.
Área 2 – BR-319/AM
A área 2 está localizada ao longo dos municípios de Humaitá, Tapauá, Manicoré, Beruri e
Borba, compreendendo a Área do Estudo, BR-319/AM, trecho do meio. Para a BR-319/AM, foi
projetado o avanço da paisagem com base no histórico do desmatamento ocorrido na BR 163/PA,
após sua pavimentação.
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Figura 11.1 – Localização do trecho da BR-163/PA, no qual foi analisado o histórico do
desmatamento e, posteriormente, projetado para a BR-319.
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Figura 11.2 – Localização do trecho da BR 319 utilizado para modelagem do desmatamento futuro.

11.2.1.2. Variáveis utilizadas
Para realização dos estudos de projeção, foram utilizados vetores que influenciam
diretamente no desmatamento, seja de forma positiva (atraindo o desmatamento) ou de forma
negativa (repelindo o desmatamento) e, dessa maneira, projetá-los para um cenário futuro.
Neste sentido, foram utilizadas as seguintes variáveis:
1. Estradas;
2. Unidades de Conservação (UC);
3. Terra Indígena (TI);
4. Hidrografia;
5. Assentamentos;
6. Altitude;
7. Declividade; e
8. Dados do PRODES.
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Figura 11.3 – Variáveis utilizadas no processo de modelagem do desmatamento para a BR 163/PA.

Figura 11.4 – Variáveis utilizadas no processo de modelagem do desmatamento para a BR 319/AM.
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Todas as variáveis foram reprojetadas para Datum WGS, zona 21 Sul e Zona 20 Sul,
respectivamente, para a Área 1 e a Área 2. Após este processo, as variáveis foram transformadas
em imagens do tipo Raster (.tif) e recortadas por uma máscara. Este processo se faz necessário,
pois as análises são exclusivamente matriciais e necessitam que todas as variáveis tenham o
mesmo número de linhas e colunas. As variáveis altura e declividade foram extraídas dos dados
do SRTM (Missão Topográfica do Radar Shuttler, em português). Todas as variáveis utilizadas no
modelo foram redimensionadas para uma resolução espacial de 100 metros.
Os dados de desmatamento foram obtidos da base de dados do Programa de
Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Projeto
PRODES). Estes dados são taxas anuais de desmatamento ocorridas na região amazônica (corte
raso), que utiliza imagens de satélite (LANDSAT) de 20 a 30 metros de resolução espacial. Este
projeto é coordenado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). As imagens cobrem o
período de referência histórico de 6 anos (2013 a 2018) para a BR-163/PA. Para a BR-319/AM, foi
utilizado apenas o período de referência histórico de 2018.
11.2.1.3. Definição dos Limites
Foram definidos limites espaciais para as duas regiões de estudo. Esses limites foram
denominados de Região de Referência (RR). A RR corresponde a área na qual foi realizada os
estudos históricos do desmatamento da BR-163/PA e a área para qual foi projetado o
desmatamento futuro NA BR-319/AM, conforme imagens a seguir.
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Figura 11.5 – Região de Referência para o estudo do histórico do desmatamento da Área da BR-163/PA
(Área 1), com as cenas e dados do desmatamento do PRODES para essa região.
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Figura 11.6 – Região de Referência para o estudo da projeção do desmatamento na Área da BR-319/AM
(Área 2), com as cenas e dados do desmatamento do PRODES para essa região.

11.2.1.4. Modelagem Ambiental
A modelagem dos cenários futuros foi realizada a partir das informações das taxas de
mudanças na paisagem que ocorreram na BR-163/PA, entre os anos de 2013 a 2018. Este cálculo
foi obtido por meio de matriz de transição entre as áreas florestadas existentes no ano “t” que foi
transformada em as áreas desmatadas existentes no ano “t+1”. Esse valor corresponde a
transição anual de floresta para desmatamento, que foi utilizada como probabilidade de um pixel
com cobertura florestal se transformar em um pixel sem cobertura florestal (desmatamento).
Também foram calculados o peso de cada variável (pesos de evidências) utilizada no
modelo, ou seja, o quanto que cada variável contribui (positivamente ou negativamente) para o
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aumento nas taxas de desmatamento. A partir dessas informações, os valores obtidos, tanto na
taxa de transição, quanto no peso de evidências, foram usados para a modelagem na área de
influência da BR-319/AM. Também foram gerados dois cenários, chamados:
1. cenário otimista – com as Unidades de Conservação atuando como barreira de contenção
ao desmatamento; e
2. cenários pessimistas – sem as Unidades de Conservação atuando como barreira de
contenção ao desmatamento e com a abertura de novas estradas, não previstas (ramais),
ao longo da rodovia.
Para o cenário pessimista, foram retirados os valores dos pesos de evidências das UC’s,
gerados para BR-163/PA. A partir disso, foi novamente rodado o modelo de desmatamento para
a BR-319/AM e, dessa forma, gerado os cenários futuros. Todos os processos de modelagem
foram realizados na plataforma do programa Dinâmica EGO (SOARES-FILHO et al., 2006; SOARESFILHO et al., 2002).

Figura 11.7 – Variáveis utilizadas para a projeção de um cenário pessimista, na área de influência da BR319/AM.
2986

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

11.2.2. Resultados
Foram projetados os cenários da evolução do desmatamento para 30 anos (2020 a
2050), na região da BR-319/AM, trecho do meio. A taxa de mudança (floresta para
desmatamento) no período analisado, obtida por meio da matriz de transição, foi de 2,7%.
Anualmente, o desmatamento está acontecendo a uma taxa líquida de 0,55%. Isso significa que
a floresta remanescente está diminuindo em 0,55% por ano.

Figura 11.8 – Cenários futuros do desmatamento para a área de influência da BR-319/AM, trecho do meio.
Esse cenário foi chamado de cenário otimista.
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Figura 11.9 – Cenários futuros de desmatamento para a área de influência da BR-319/AM, trecho do
meio. Esse cenário foi chamado de cenário pessimista.

11.2.3. Discussões
O cenário pessimista mostrou um padrão de desmatamento muito comum nas
rodovias da região norte, chamado de efeito espinha de peixe, conforme constatado
facilmente pelas imagens de satélites em trechos não apenas da BR-163/PA, mas também da
BR-230/AM, BR-156/AP, BR-174/RR, BR-364/AC, BR-317/AC/AM, dentre outras.
2988

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Este cenário de desmatamento está muito relacionado com o uso e ocupação ilegal
de terras públicas, por meio da grilagem. Neste processo de ocupação, que geralmente tem
as atividades agropecuários como resultado final, resulta em muitos impactos danosos ao
ambiente, além de intensificar os conflitos locais. A redução da cobertura florestal, seguida
das queimadas para limpeza do terreno, provoca a fragmentação do ambiente, poluição ar,
pressão sobre espécies vulneráveis e em áreas legalmente protegidas.
O cenário otimista mostrou que as UCs são eficazes no combate do desmatamento.
Claro que parte-se do pressuposto que estas unidades possuem infraestruturas e
funcionários suficientes para proteger suas áreas. De qualquer forma, o mosaico de UC ao
envolver a rodovia impediu a criação de viciais ou ramais para o interior da mata.
Percebe-se, porém, que as áreas que estão além das UCs sofreram desmatamento,
principalmente aquelas situadas do lado oeste da rodovia, provenientes de Tapauá e
Canutama. O diagnóstico do meio socioeconômico apontou ramais de até 40 km
provenientes de Canutama no sentido da BR-319/AM. Ademais, existe uma previsão no
Plano Diretor de Tapauá na implantação da AM-366 pós restauração da BR-319/AM.
Observa-se, também, que embora as UCs atenuem o desmatamento, a ocupação ao
longo da rodovia se mostrou presente, mesmo com a presença destas áreas, conforme
apontado no segmento norte da rodovia.
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11.3. Quadro consolidado do prognóstico ambiental
Hipóteses
Aspectos Analisados

Demais
empreendimento na
região

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

Dentre os demais empreendimentos com sinergia para a região
têm-se as rodovias estaduais AM-364, sentido
Democracia/Manicoré, e AM-366, sentido Tapauá. A não
realização do empreendimento implica na não pavimentação da
já implantada AM-364 e da não implantação da AM-366. O
Plano de Manejo da Resex do Lago do Capanã Grande cita a
dificuldade de acesso a reserva como um entrave em relação à
atividade extrativista, pois a estrada estadual AM-364, que liga a
comunidade Democracia à BR-319, está intransitável o que de
certa forma impossibilita as comunidades de trabalharem esta
alternativa de renda. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável
do Rio Amapá também cita em seu PM a importância da
restauração da BR-319 para o escoamento da produção
agroextrativista, principal atividade desenvolvida pelos
beneficiários da RDS. Além disso, trata dos benefícios diretos e
indiretos, como facilitar o acesso para o turismo e para a
realização de pesquisa científica (extremamente necessária para
a área), assim como o escoamento. Também representa possível
melhoria para a qualidade de vida dos moradores locais (acesso
à saúde, educação e outros programas de governo) e melhoria
na realização de operações de controle e vigilância da unidade.
Cabe destacar que o custo no transporte madeireiro são
condicionantes onerosos para a atividade de Manejo Florestal
pois representam uma parte considerável do custo total de
produção. Logo, a não restauração da BR-319 prejudicaria esta e
outras produções nas UCs de Uso Sustentável, a exemplo da
Floresta Nacional de Tapauá. É certo que esta unidade consegue
escoar a produção do manejo florestal por via fluvial, porém a
BR-319 tornaria a produção madeireira ainda mais atrativa. O
estado do Amazonas quando comparado com outros estados
que compõem a Amazônia Legal brasileira não possui uma
posição de destaque quanto ao comércio de madeira, devido
principalmente ao difícil acesso logístico ocasionado pela baixa

A restauração da BR-319/AM, trecho do meio, proporcionará a
implantação definitiva das rodovias estaduais AM-364 e 366.
Assim, de ínicio, cabe destacar que apesar de ser um componente
importante para promover o desenvolvimento socioeconômico, a
construção de rodovias na Amazônia tem sido também um dos
maiores indutores da degradação ambiental, conflitos sociais e
atividades ilegais na Amazônia. A tendência é que os impactos
identificados e debatidos neste estudo venham a se manifestar em
quase toda a sua totalidade quando da pavimentação da AM-364.
Um destaque maior deve ser dado a RDS do Rio Amapá e a
Floresta Estadual do Matupiri. Já para a AM-366 os impactos terão
uma maior abrangência e magnitude. Isso porque a rodovia
encontra-se planejada, mas não implantada. Neste caso, impactos
como a redução da cobertura florestal e perda de hábitats,
fragmentação, efeitos de borda e barreira e pressão sobre as
espécies vulneráveis se mostrarão mais significativos. O impacto
interferência em áreas legalmente protegidas terá um peso maior,
em virtude do impacto direto sobre o Parna Nascentes do Lago
Jari, o qual terá a sua área fragmentada. Além disso, este
empreendimento interferirá em uma região considerada de
importância extremamente alta, de acordo com as áreas
prioritárias do MMA. Sem as devidas medidas mitigadoras além da
perda da biodiversidade e comprometimento de áreas legalmente
protegidas, o cenário de uso e ocupação do solo, potencializado
pela grilagem, promoverá uma pressão sobre a infraestrutura
urbana e de serviços públicos dos municípios afetados. Isso
porque a população que habita a região do interflúvio PurusMadeira tem sua vida baseada no extrativismo animal (caça e
pesca) e vegetal (castanha, cipós, óleo de copaíba, borracha e
madeira), além da agricultura de “corte e queima” em terra firme
e aproveitamento das áreas de várzea. Ou seja, a restauração da
rodovia sem as medidas mitigadoras, em especial na fase de
operação, trará sério prejuízos em virtude do uso desordenado

Com as medidas mitigadoras bem empregadas,
principalmente no que refere-se a gestão
articulada das áreas protegidas, que compõe o
mosaico de Unidades de Conservação (UC) da
BR-319; dos Planos Diretores dos municípios
afetados e da efetiva condução do Zoneamento
Ecológico-Econômico, os impactos negativos
mais significativos do meio biótico poderão ser
atenuados. Com isso, a melhoria de acesso para
a região e expansão da malha viária poderão
trazer um aumento da governança e
potencialização do turismo e lazer, com uma
proposta única entre as UC presentes na área.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento
infraestrutura de rodovias e transporte fluvial. Quanto as outras
produções que não a madeireira, o Zoneamento Ecológico
Econômico (ZEE) da sub-região Purus demostrou demonstrou o
grande potencial do extrativismo de produtos florestais não
madeireiros no interflúvio, com destaque para quatro produtos:
castanha, borracha, açaí e copaíba, principalmente nos
municípios de Canutama e Tapauá. Por outro lado, os Plano de
Manejos também tratam das ameaças em virtude da
restauração da rodovia, como o acesso não controlado sa
unidades, o favorecimento de grilagem de terras, incêndios
criminosos, desmatamento irregular, extração ilegal de madeira,
caça predatória, captura de animais para a comercialização, e
outras atividades prejudiciais e impactantes. Ficaria prejudicado
também o escoamento da produção rural de Santo Antônio de
Matupi, do município de Manicoré. Na verdade, uma das
principais dificuldades para os extrativistas e produtores rurais
do interflúvio Purus-Madeira está no escoamento e
armazenamento dos seus produtos, devido à distância em
relação ao mercado consumidor. Com isso, em consequência,
por muitas vezes os produtos agrícolas e extrativos são trocados
a baixos preços com os regatões por bens de consumo não
produzidos no local, prática antiga na região Amazônica e que
existe até hoje. Ademais, a não restauração da rodovia
dificultaria o acesso ao mosaico de UCs presentes na BR319/AM, além de agravar a gestão ambiental da área e
aumentar os custos operacionais. Inclusive o ponto escolhido
para construção das instalações do Parna Nascente do Lago Jari
encontra-se as margens da rodovia, na “Toca da Onça”.

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras
dos recursos naturais.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Aspectos de
desenvolvimento da
região e capacidade de
infraestrutura local.

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

A baixa taxa de urbanização e de densidade demográfica da
região contribui para áreas urbanas pouco desenvolvidas. Nesse
cenário com as dificuldades de deslocamento pela rodovia, e de
geração de emprego e renda na área de estudo não acontece a
dinamização da economia. Não foram registradas atividades
turísticas na região da BR-319/AM, trecho do meio, situação que
permanecerá, no cenário de não realização do
empreendimento.

As cadeias produtivas não estão estruturadas para concorrerem
com o mercado externo, estudos que indicam a falta de
viabilidade econômica para o escoamento de mercadorias pelo
modal rodoviário. O desenvolvimento da atividade econômica de
turismo pode ocorrer a partir de uma série de fatores, partindo do
pressuposto que a rodovia, asfaltada, por si só, facilitaria o acesso
à região, como um todo. Com a pavimentação da rodovia, o
turismo poderá ocorrer de três formas: primeiramente poderá
ocorrer o aumento do contingente de pessoas na participação dos
eventos culturais e religiosos da região. Além disso, poderá haver
o surgimento de outros eventos comemorativos com o novo
contingente de pessoas decorrente da migração causada pela
facilidade do acesso realizado por meio terrestre. Em terceiro
lugar, poderá ocorrer um turismo embasado na visitação das
belezas cênicas da Amazônia.
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
Plano de desenvolvimento das cadeias
produtivas, incentivo planejado e com
regramento dos prestadores de serviços
especializados como, oficinas mecânicas,
entreposto de abastecimento (alimentos,
combustíveis, etc.), e hospedagem. Dinamização
da economia ocasionada pela melhoria de acesso
e a implantação de pousadas, feiras de produtos
locais, venda de artesanato, potencializando o
turismo local, bem como a exploração adequada
da biodiversidade para produzir bens e serviços
de alto valor agregado para um mercado
globalizado, como por exemplo, produtos
florestais madeireiros certificados, produtos
florestais não madeireiros, fibras, recursos
genéticos, e agricultura orgânica. Iniciativas de
órgãos como o ICMBio, SEMA/AM e instituições
do poder público, relacionados ao turismo
podem promover o desenvolvimento desta
atividade na região, consolidando o turismo de
base comunitária como forma de
desenvolvimento sustentável cuidando do
ambiente, e promovendo a dinamização da
economia local. O “Plano de Governança – UC's
Estaduais da BR-319”, propõe a estruturação de
dois portais na BR-319/AM, que funcionariam
como centro de informação, postos de
fiscalização e apoio ao turista; e a implantação
do PROGETUR (Programa Estadual de Turismo
em Áreas Protegidas). Pretende-se que os
portais funcionem como espaço de apoio aos
viajantes e turistas, onde serão divulgados os
atrativos turísticos e atividades nas Unidades de
Conservação.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Cenário de
desmatamento

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

A não realização do empreendimento configura o melhor
cenário de desmatamento para a região, ou seja, o cenário mais
conservador. Tendo em vista a baixa trafegabilidade da rodovia,
principalmente no período chuvoso, e a falta de recursos na
região (postos de gasolina, mercado e até pontes precárias) o
uso e ocupação do solo as margens da rodovia ou em área
públicas não protegidas tende a não ocorrer, a exemplo das
poucas ocupações presentes ao longo na rodovia (exemplo,
propriedade dos Catarinos) há 20 anos. Somado a esta falta de
estrutura e precária trafegabilidade tem-se o mosaico de
Unidades de Conservações já implantado na BR-319/AM.
Embora estas áreas careçam de servidores e estrutura para uma
atuação mais eficiente, apenas a presença destas áreas já freiam
a grilagem. Além disso, a não restauração da rodovia implica,
necessariamente, na não pavimentação da rodovia estadual
AM- 364, que liga a BR-319 a comunidade de
Democracia/Manicoré, e na não implantação da AM-366,
sentido Tapauá. Esta encontra-se apenas planejadas, sendo a
sua intenção de abertura exposta no Plano Diretor do município
de Tapauá. Aquela já encontra-se aberta, nas mesmas condições
de trafegabilidade da BR-319.

Com a restauração da rodovia ocorrerá um afluxo populacional,
em virtude principalmente da melhoria de acesso a região e novas
oportunidades. O resultado será uma alteração do quadro
demográfico e uma consequente especulação imobiliária, que
culminará com o uso e ocupação do solo, grilagem e implantação
de atividades agropecuárias. Este cenário de desmatamento,
como demonstrado na modelagem matemática, será mais
acentuada as margens das rodovias, mesmo com a presença das
UCs, porém mais evidente no trecho sul a Área de Estudo, em
virtude da ausência de áreas protegidas no lado leste da rodovia,
bem como nas margens das rodovias estaduais que serão
implantadas. Além disso, o desmatamento também se mostra
mais acentuado próximo as cidades de Canutama e Tapauá, no
qual a frente de desmate ocorre no sentido contrário, ou seja, das
cidade no sentido da BR-319, até o limite das UCs. Observa-se
ainda um avanço no uso e ocupação do solo nas imediações de
Humaitá e de Santo Antônio do Matupi. Este cenário de
desmatamento possui estreita relação com o aumento de
incêndios, uma vez que este é utilizado como uma forma de
preparar a área para a criação de gado, forma mais barata de
grilagem da terra. As consequências são: poluição do ar, indução
de processos erosivos, contaminação do solo e da água,
fragmentação do ambiente, efeito de borda, efeito barreira,
pressão sobre as espécies vulneráveis, interferência em áreas
legalmente protegidas, , perda de biodiversidade, alteração de
hábitats aquáticos, aumento na incidência de doenças,
intensificação de conflitos locais, interferência nas comunidades
tradicionais e não tradicionais, alteração da qualidade de vida e
pressão sobre infraestrutura e serviços públicos locais.

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
Primeiramente, cabe uma breve definição de
medidas mitigadoras, sendo entendido como
ações que visam atenuar os danos parciais e
minimizar situações de riscos e de impactos
ambientais. As medidas mitigadoras são
instituídas no âmbito dos programas ambientais
apresentados no Capítulo 9. Para mitigação dos
impactos que desencadearão o cenário de
desmatamento na região tem-se, em primeiro
plano, a execução dos seguintes programas
ambientais de Gestão Ambiental, Comunicação
Social, Monitoramento da Faixa de Domínio,
Apoio ao Monitoramento e Controle e
Fiscalização do Uso e Ocupação da Região do
Interflúvio Purus-Madeira. Mais do que buscar a
conscientização da população local em relação
ao uso e ocupação regular do solo, estes
programas buscam fiscalizar as áreas públicas e,
principalmente, buscar uma execução articulada
dos Planos Diretores e do Zoneamento Ecológico
Econômico das áreas rurais dos municípios
afetados pela obra. De forma secundária serão
trabalhadas medidas mitigadoras das
consequências do desmatamento por meio dos
programas: Monitoramento da Qualidade do Ar,
Monitoramento e Controle de Queimadas,
Combate e Prevenção de Doenças Tropicais,
Combate a Erosão e Assoreamento e Controle e
Qualidade Ambiental.
Uma restauração sem a articulação territorial
desenhada nos programas resultaria no cenário
de desmatamento descrito no cenário
intermediário.

Aspectos Ambientais Relevantes
Fase de implantação da obra
Dentre os 16 aspectos ambientais presentes nas 11 atividades da fase de implantação, duas se mostram mais relevantes por concentrar os três impactos "muito significativos" identificados
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

para esta fase, além de todos os 14 impactos negativos "signifivativos" registrados.

Intensificação do
fráfego

Não realização do emprrendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

Presente nas atividades de implantação de canteiros,
acampamentos e demais áreas de apoio, terraplenagem,
drenagem e obras de arte corrente, pavimentação, obras de
arte especiais, desmontagem do canteiro de obras e, por fim,
retirada de entulhos e resíduos. Este aspecto engloba dois dos
três impactos “muito significativos” identificado para a fase de
implantação da obra, além de oito impactos negativos
“significativos”. Ou seja, a não implantação do empreendimento
não alteraria os ruídos do ambiente, que por sua vez não
provocaria o afugentamento da fauna e a perda de hábitats
funcionais. Esta mudança de hábitat provocaria um aumento na
predação e na competição por recursos e espaço. Esta
adaptação obrigatória e repentina a novos hábitats prejudica
especialmente aquelas espécies que são consideradas
especialistas, favorecendo, por outro lado, as espécies
oportunistas e mais abundantes. Espécies ameaçadas costumam
apresentar características populacionais e hábitos que são
desfavoráveis a mudanças ambientais, o que aumentaria seu
risco de extinção local. Ademais, sem atividades de implantação
não se aumentaria o fluxo de veículos e equipamentos, que
potencializa as chances de atropelamento da fauna. Este
impacto afeta especialmente aquelas espécies mais suscetíveis,
como: Rhinella marina, Pyrrhurra snethlageae, Epicrates
cenchria, Didelphos marsupialis, Chironius sp e Eunectes
murinus, além das espécies ameaçadas registradas no
monitoramento da fauna atropelada da BR-319, como Panthera
onca, Puma concolor, Podocnemis unifilis, Tayassu pecari e
Tapirus terrestris.

A restauração da rodovia sem as devidas medidas mitigadoras
provocaria a perda de espécies locais pelo atropelamento da
fauna, em especial das espécies Rhinella marina, Pyrrhurra
snethlageae, Epicrates cenchria, Didelphis marsupialis, Chironius
sp e Eneuctes murinus. Cabe ressaltar que o atropelamento da
fauna pode acarretar em acidentes rodoviários, a depender do
porte do animal atropelado. A realização da obra sem o devido
controle dos ruídos e vibrações ocasionaria uma perda ainda
maior das espécies vulneráveis, pela alteração do comportamento
e mudança de hábitats, além de interferir na qualidade de vida das
comunidades tradicionais e não tradicionais locais. A falta de um
monitoramento da água, também afetaria as comunidades locais
que utilizam do rio para a pesca e subsistência. Neste caso
destacam-se aquelas o comprometimento daquelas espécies mais
pescadas como: Brycon falcatus, Brycon melanopterus,
Semaprochilodus taeniurus, Brachyplatystoma rousseauxii e
Pseudoplatystoma punctifer. Os recursos hídricos, sem as devidas
medidas mitigadoras, poderiam também ser comprometidos pela
indução de processos erosivos ocasionado pelos equipamentos
pesados da obra. Cabe ressaltar que foram identificadas 124 APPs
ao longo da área do estudo, muitas destas com vazão para as UCs
presentes na BR-319, sendo o caso dos rios Novo e jutaí, com
ligação com o Parna Nascentes do Lago Jari. Quanto as
comunidades afetadas, destaca-se a comunidade de pescadores
do Igapó-Açu, que possui a obra de arte especial mais extensa do
trecho. Caso seja construída sem as devidas medidas preventivas e
mitigadoras comprometeria, pelo menos durante as obras e logo
após, os recursos naturais daquela localidade. Também foi no rio
Igapó-Açu que obteve-se o primeiro registro do boto-cor-de-rosa
(Inia geoffrensis) do estudo, espécie ameaçada de extinção.

A restauração da rodovia com as medidas
mitigadoras atenuaria o atropelamento da fauna
e traria um controle dos ruídos provocados pelo
maquinário da obra, o que minimizaria a pressão
sobre espécies vulneráveis. As principais
medidas mitigadoras se dariam no âmbito dos
programas de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações, Monitoramento e Controle do
Atropelamento da Fauna, Educação Ambiental e
Controle e Qualidade Ambiental.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Maior visibilidade
do
empreendimento

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

A não realização do empreendimento implica no contínuo
isolamento da região pela má trafegabilidade. Sem uma
expectativa de quando a rodovia será restaurada as áreas
públicas no entorno da BR-319, e que não são legalmente
protegidas, tendem a não serem ocupadas, devido a falta de
infraestrutura na região. Este cenário não acarretaria na
alteração no quadro demográfico regional, na especulação
imobiliária e nem uma pressão sobre a infraestrutura e serviços
locais.

Presente na atividade de pavimentação da rodovia, a maior
visibilidade do empreendimento, ocasionada pela irrefutável
restauração da rodovia, acarretará em um aumento na
expectativa da população, sendo este um dos três impactos
“muito significativo” da fase de implantação da obra. Sem as
devidas medidas mitigadoras este impacto conduzira a um cenário
de uso e ocupação do solo caótico, marcado pela especulação
imobiliária e grilagem, sendo potencializado pelo aumento do
quadro demográfico. As consequências desta mudança, por sua
vez, levará a um aumento de risco à saúde e da criminalidade
local, gerando uma pressão sobre a infraestrutura e serviços
locais. Todas estas alterações mudaria a qualidade de vida da
população local, sendo o aumento da violência uma das
preocupações mais relatadas no diagnóstico do estudo
socioeconômico.

Com as devidas medidas mitigadoras conduzidas
principalmente no âmbito dos programas de
Comunicação Social; Monitoramento, Controle e
Fiscalização do Uso e Ocupação da Região do
Interflúvio Purus-Madeira; Saneamento Básico e
Combate e Prevenção de Doenças Endêmicas os
impactos gerados no cenário passado poderiam
ser minimizados. O aumento da violência, uma
das maiores preocupações da população local,
pode ser mitigada com uma gestão participativa
dos municípios afetados pela rodovia, de modo a
evitar desemprego e conflitos rurais locais.

Fase de operação da rodovia
Dentre os sete aspectos ambientais presentes nas cinco atividades da fase de operação, uma se mostram mais relevante por concentrar os três impactos críticos" identificados para esta fase,
além de todos os 13 impactos negativos "muito significativos" registrados.
Não realização do empreendimento

Intensificação do
tráfego

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

A intensificação do tráfego na fase de operação é resultante,
principalmente, da atividade de circulação de veículos. Um dos
Sem a restauração da rodovia a circulação de veículos estaria
impactos gerados por este aspecto é a melhoria de acesso a região
comprometida, logo o tráfego não seria intenso. Na verdade,
que, em médio a longo prazo, conduzirá para um cenário de uso e
continuaria concentrado no período de seca e dependente das
ocupação do solo, grilagem e implantação de atividades
manutenções das mais de 80 pontes de madeira presentes no
agropecuárias. As consequências é o aumento no risco de
trecho. Todos os impactos consequentes seriam evitados,
incêndios florestais, pressão sobre espécies vulneráveis,
incluindo os quatro impactos “muito significativos” identificados
atropelamento da fauna, redução da cobertura florestal,
no socioeconômico, a saber: expansão da malha viária, aumento
fragmentação da vegetação, interferência em áreas legalmente
da governança, aumento na oportunidade de acesso a educação
protegidas e pressão sobre a infraestrutura e serviços públicos,
e saúde e potencialização do turismo e lazer.
todos considerados impactos “muito significativos” para a área do
estudo.
Impactos Ambientais Relevantes
Fase de implantação da obra
MEIO BIÓTICO
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
As medidas mitigadoras buscarão uma maior
integração nos Planos Diretores, bem como no
ZEE, tendo em vista os impactos precursores
mais importantes, de uso e ocupação do espaço
urbano e rural. Para esta fase do
empreendimento praticamente todos os
programas atuarão de forma conjunta para
mitigar os impactos descritos no cenário
intermediário.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Risco de Incêndios
Florestais

Fragmentação da
vegetação

Efeito de borda

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Os riscos de incêndios florestais permanecerão presentes pelas
oportunidades e formas de ocupação do território, uma vez que
se trata de uma das etapas de desmatamento e ocupação do
espaço. Está pressão será menor nos trechos protegidos por
UCs.

O risco de fragmentação é muito baixo, em virtude das Ucs
presentes no trecho e pela forma como se dá o desmatamento
nas áreas públicas invadidas, que possuem uma distanciamento
quase uniforme a partir do eixo da rodovia. Ainda assim, em um
intervalo de médio a longo prazo, esta fragmentação se tornará
presente no segmento sul do trecho, próximo a Realidade.
Segue as mesmas considerações da fragmentação, já que
decorre deste processo. Devido a abertura da estrada há mais
de 40 anos o efeito de boda já existe na ADA, conforme relatado
no diagnóstico de floram, o qual registrou as espécies Vismia
cayennensis, Bellucia glossularioides, Isertia hypoleuca e Attalea
speciosa. Estas espécies apareceram nas amostras com boa
frequência e são espécies muito presentes nas fases iniciais,
compondo a comunidade pioneira em estágios iniciais de
regeneração, podendo permanecer nas fases de sucessão
intermediárias, compondo a comunidade secundária,
intermediária; desaparecendo quase que totalmente, em
florestas clímax devido à substituição natural de espécies,
características dessa comunidade. Cabe ressaltar que o efeito de
borda em áreas florestadas se faz bem evidente em virtude da
diferença de micoclima entre a matriz antropizada e a floresta.

O risco de incêndios florestais na fase de implantação decorre da
intensificação do tráfego, em virtude da possibilidade de acidentes
rodoviários, e do derramamento de efluentes inflamáveis. A
realização das atividades de implantação da obra sem as devidas
medidas de segurança de trabalho, que trata da disposição correta
dos produtos inflamáveis, a velocidade correta para se transitar
nas zonas de obra e o descarte correto dos efluentes pode
potencializar os acidentes decorrentes do aumento do fluxo de
veículos e maquinários na ADA. Na possibilidade destes acidentes
as consequências também não seria atenuadas, em virtude da
ausência de medidas mitigadoras. O resultado seria a
potencialização do risco de incêndios florestais na ADA, em virtude
da biomassa de arbustos desta zona, e nas áreas marginais.
Com as medidas mitigadoras a probabilidade de incêndios
florestais na fase de implantação torna-se baixa. Isso porque,
mesmo nos casos de derramamento de efluentes por acidentes,
existem as medidas corretivas a serem tomadas pelo Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR) e pelo Plano de Ação de
Emergência (PAE), que restringem os danos a ADA.

Mesmo sem as medidas mitigadoras o efeito de borda na área do
estudo tende a ser baixa na fase de implantação. Isso porque
trata-se de um processo de restauração e não implantação da
rodovia. Grande parte da área necessária para a restauração da
estrada já foi suprimida no momento de sua implantação. Todavia
nas áreas que inevitavelmente serão desmatadas ocorrerão uma
mudança na composição florística nos primeiros metros da borda,
isso devido as alterações microclimáticas do local. Por fim, terá
uma mudança na densidade florística, com o aumento de arbustos
e gramíneas na borda da floresta.
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

Com as medidas mitigadoras a probabilidade de
incêndios florestais na fase de implantação
torna-se baixa. Isso porque, mesmo nos casos de
derramamento de efluentes por acidentes,
existem as medidas corretivas a serem tomadas
pelo Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR) e pelo Plano de Ação de Emergência (PAE),
que restringem os danos a ADA.

Embora a baixa probabilidade do impacto, as
medidas mitigadoras ainda podem atenua-lo ao
indicar áreas mais favoráveis para a instalação
dos canteiros e demais áreas de apoio.

Embora a baixa probabilidade do impacto, as
medidas mitigadoras ainda podem atenua-lo no
sentido de minimizar as áreas a serem
desmatadas ou local mais adequado para
implantação dos canteiros e áreas de apoio.

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

Esta borda pode se estender por 500 a 1500 metros. A presença
do bacurau (Nyctidromus albicollis) ao longo da rodovia e nas
margens da floresta também apontam para o efeito de borda já
instalado na região.

Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat

Irá se concentrar na no segmento sul e leste da rodovia, devido
a ausência de áreas de proteção. Cabe destacar o assentamento
de Realidade, que ao se desenvolver chegará até a margem do
rio Madeira, uma vez que este encontra-se a uma distância
estimada de 25 km do eixo da BR-319/AM. Ressalta-se ainda
que o desenvolvimento de Realidade e da parte sul do trecho
será mais acentuado pela facilidade de acesso via Porto velho e
Humaitá, que se encontra em um estágio de melhor
trafegabilidade.

A redução da cobertura florestal decorre da remoção direta da
vegetação para instalação dos canteiros e demais áreas de apoios
e eventuais acidentes com derramamento de efluentes
inflamáveis que poderia ocasionar queimadas. A realização das
atividades de implantação da obra sem as devidas medidas de
segurança de trabalho, que trata da disposição correta dos
produtos inflamáveis, a velocidade correta para se transitar nas
zonas de obra e o descarte correto dos efluentes pode
potencializar os acidentes decorrentes do aumento do fluxo de
veículos e maquinários na ADA. Na possibilidade destes acidentes
as consequências também não seria atenuadas, em virtude da
ausência de medidas mitigadoras. Já no caso de remoção da
vegetação, sem o acompanhamento ambiental possivelmente
uma área maior do que a necessária seria desmatada. Além disso,
não ocorreriam as atividades de recuperação da área, ainda na
fase de implantação pela atividade de reabilitação ambiental.
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Com as medidas mitigadoras a remoção da
vegetação é controlada, parte destas áreas
desmatadas são recuperadas e existe um maior
controle do fluxo de veículos e disposição de
substancias inflamáveis, o que minimiza a perda
da cobertura florestal por queimadas. As
medidas mitigadoras se darão também no
âmbito dos programas de Gerenciamento de
Riscos (PGR), Proteção à Flora, e pelo Plano de
Ação de Emergência (PAE).

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Hipóteses
Aspectos Analisados

Diminuição na
abundância da flora
e/ou fauna local

Efeito barreira

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

A extração de madeira comercial no trecho do estudo é muito
difícil devido a logística, trafegabilidade e presença de Ucs no
segmento norte do trecho. No que se refere a fauna, a maior
pressão será nas espécies vulneráveis, em especial aquelas
consideradas cinegéticas.

Perda de espécies da flora pela redução da cobertura florestal e
efeitos de borda. A fauna cinegética será fortemente ameaçada
pela caça ilegal nas proximidades dos canteiros e demais
adensamentos urbanos, em especial a paca (Cuniculus paca),
macaco-barrigudo (Lagothrix cana) e cutia (Dasyprocta sp), devido
a alta abundância registrada. As espécies ameaçadas da fauna
sentirão a alteração do ambiente, em especial pelos ruídos
causados, contaminação e sedimentação dos cursos hídricos. O
afugentamento provocado pela obra afeta os hábitat, que embora
não suprimido deixa de ser funcional no intervalo de tempo da
obra. Algumas espécies de mamíferos são muito sensíveis a
mudanças no hábitat, como o tatu-canastra (Priodontes maximus),
o cachorro-do-mato-de-orelhas-curtas (Atelocynus microtis) e
macaco-barrigudo (Lagothrix cana). Estas espécies preferem
hábitats não perturbados. Neste caso ressalta-se que 44,92% da
fauna registrada enquadra-se como vulnerável. A espécie mais
suscetível foi a Rhinella marina, com 57 registros de
atropelamentos nos 24 meses de monitoramento. Em seguida
tem-se as espécies: Pyrrhura snethlageae (tiriba-domadeira),
Epicrates cenchria (salamanta) e Spilotes pullatus (caninana), com
respectivos dez, nove e oito registros. Didelphis marsupialis
(saruê) também obteve oito registros.

Com as medidas mitigadoras de passagens de
fauna e com as ações dos programas de Proteção
à Flora, Monitoramento da Fauna,
Monitoramento do Atropelamento e das
Passagens de Fauna será possível mitigar a perda
das 487 espécies vulneráveis de fauna e flora
identificadas no estudo.

Segue as mesmas considerações da fragmentação, já que
decorre deste processo. Ressalta-se que atualmente a rodovia já
exerce um forte pressão no fluxo da fauna local, que apresenta
uma incidência de atropelamento relativamente alta, conforme
apontado no diagnóstico. A falta de mecanismos de passagem
de fauna irá comprometer ainda mais os atropelamentos na
região.

O efeito barreira não irá muito além do que já existe devido a
implantação da obra, há mais de 20 anos. Isso porque trata-se de
um processo de restauração e não implantação da rodovia. O
efeito barreira causado pela separação da vegetação já foi
causado. Grande parte da área necessária para a restauração da
estrada já foi suprimida no momento de sua implantação.

O efeito barreira não irá muito além do que já
existe devido a implantação da obra, há mais de
20 anos. Isso porque trata-se de um processo de
restauração e não implantação da rodovia. O
efeito barreira causado pela separação da
vegetação já foi causado. Grande parte da área
necessária para a restauração da estrada já foi
suprimida no momento de sua implantação.

Não realização do empreendimento

2998

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Hipóteses
Aspectos Analisados

Atropelamento da
fauna

Alteração no
comportamento da
fauna

Pressão sobre espécies
vulneráveis

Não realização do empreendimento

Como o trecho apresenta uma baixa trafegabilidade em quase
toda a sua extensão, os casos de atropelamentos permanecerão
baixo, quando comparado com um trecho pavimentado, mas
ainda assim se farão presentes. O trecho sul por sua maior
trafegabilidade, em virtude da melhor condição da estrada e
pelas cidades de Humaitá e Realidade, apresenta uma maior
taxa de atropelamento.

Com exceção das áreas próximas a Realidade e Igapó-Açu este
impacto praticamente não se fará presente.

Com exceção das áreas próximas a Realidade e Igapó-Açu este
impacto praticamente não se fará presente. Aqui destacam-se
aquelas espécies de fauna consideradas vulneráveis, em especial
as cinegéticas e xerimbabo.

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras
A implantação da obra sem as devidas medidas mitigadoras levará
a morte de centenas de animais por atropelamento. O
monitoramento da fauna atropelada identificou 224 espécies
atropeladas, além daqueles indivíduos que a identificação não foi
possível. A tendência é ter um maior número de atropelamentos
naquelas espécies de pequeno porte e de posição intermediária na
cadeia alimentar. Em número de indivíduos os anfíbios e os
répteis serão os mais afetados, de acordo com o levantado no
monitoramento. A espécie mais suscetível foi a Rhinella marina,
com 57 registros de atropelamentos nos 24 meses de
monitoramento. Em seguida tem-se as espécies: Pyrrhura
snethlageae (tiriba-domadeira), Epicrates cenchria (salamanta) e
Spilotes pullatus (caninana), com respectivos dez, nove e oito
registros. Didelphis marsupialis (saruê) também obteve oito
registros. Existe uma tendência maior de atropelamentos na parte
norte da área do estudo (km 250 ao km 300) e na parte sul (km
600 ao km 655,7).
Será mais evidente naquelas espécies sensíveis a perturbação do
meio e ocorrerão com maior intensidade nas proximidades dos
canteiros de obras e demais áreas de apoio, em virtude dos ruídos.
O resultado é o afugentamento da fauna e comprometimento do
equilíbrio ambiental da área.
Caso a obra seja implantada sem as medidas mitigadoras, cerca de
487 espécies serão afetadas.], das quais 282 pertencem a fauna
terrestre e 205 a ictiofauna. Este valor equivale a
aproximadamente 44,92% da fauna registrada na área do
empreendimento. Os táxons mais afetados serão ictiofauna e
avifauna, em termos absolutos, e a mastofauna, em termos
relativos. Dentre as espécies que serão mais afetadas destacamse: Bujurquina cordemadi (cará), Amazonspinther dalmata (piabadalmata), Eira barbara (irara), Tayassu pecari (queixada), Lagothrix
cana (macaco- barrigudo) Atelocynus microtis (cachorro-do-matode-orelhas-curtas), Priodontes maximus (tatu-canastra), Panthera
onca (onça-pintada), Puma concolor (onça-parda), Tapirus
terrestris (anta), Tinamus tao (inambu-serra), Harpia harpyja
(gavião-real), Capito dayi (capitão-de-cinta) e Podocnemis unifilis
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

Terá uma diminuição na perda da fauna por
atropelamento, principalmente daquelas
espécies consideradas mais sensíveis e
vulneráveis. O segmento sul da área de estudo
apresenta uma maior propensão a
atropelamento, conforme relatado no estudo,
sendo um dos Hotspots identificados. Neste
segmento estão previstos uma série de
mecanismos de passagens e placas sinalizadoras.

Minimizará o afugentamento da fauna das
proximidades das áreas que sofrerão
intervenção.

Será atenuado a perda daquelas espécies
consideradas mais sensíveis, devido a sua
ameaça, características cinegéticas, endêmicas
ou raras.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

(tracajá).

Aumento na incidência
de doenças

Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna

O aumento na incidência de doenças está muito relacionado,
neste estudo, ao desmatamento, aglomeração de pessoas e
maior proximidade com os vetores transmissores dos agentes
etiológicos. Logo, a tendência é não existir este impacto, o que
não significa a ausência de pequenos surtos de febre amarela e
malária, que são comuns na região do estudo.

Haverá uma maior probabilidade de surtos epidemiológicos locais
de febre amarela, malária, zika e chikungunya nos canteiros de
obras e demais áreas de apoio. Existe a possibilidade alta deste
surto atinge as áreas urbanas mais próximas, como Realidade,
Careiro, comunidade do Igapó-Açu e Humaitá.

Um maior controle na proliferação de vetores e
hospedeiros e menor contato dos colaboradores
da obra com estes animais atenuará as chances
de surtos epidemiológicos.

Com exceção de Realidade as demais ocupações ao longo da
rodovia apresenta uma baixa densidade e com pouca agressão
aos recursos hídricos.

As atividades de implantação da obra acarretarão na remoção da
vegetação, possibilidade de derramamento de efluentes
inflamáveis, intensificação do tráfego, geração de resíduos e
efluentes e aumento da carga de sedimentos. Todos estes
aspectos provocarão alteração na qualidade do hábitat aquático e,
consequentemente, o comprometimento da fauna aquática local.
Esta fauna aquática não se restringe apenas aos peixes e
zoobentos, mas também aos mamíferos aquáticos, aves com
hábitats aquáticos ou semiaquáticos, répteis e anfíbios da região.
Para os peixes o maior problema se deve ao número de espécies
raras. Para os répteis tem-se a única espécie ameaçada
identificada para a herpetofauna: Podocnemis unifilis (tracajá).
Para os mamíferos pode-se citar o boto-cor-de-rosa (Inia
geoffrensis) identificada na comunidade do Igapó-Açu.

Menor pressão nos hábitats aquáticos e menor
comprometimento daquelas espécies
consideradas sensíveis.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

Interferência em áreas
legalmente protegidas

A não realização do empreendimento implica no isolamento das
áreas protegidas da região, que possui, em sua maioria, um
acesso apenas por via aérea ou fluvial. Além disso, a ausência da
compensação ambiental também comprometerá a construção
de infraestruturas nestas áreas.

A ausência de medidas mitigadoras provocará uma maior
aumento na pressão sobre as UC presentes na área do estudo,
seja pela remoção da vegetação, ou pelo comprometimento dos
hábitats aquáticos ou ainda pelo afugentamento da fauna nas
proximidades com a rodovia, dentre outras formas. Dentre as
áreas protegidas presentes no trecho do estudo a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu, a RDS do Rio Amapá, a
Reserva Extrativista do Capanã Grande, o Parque Nacional
Nascentes do Lago Jari e todas as APPs identificadas no
diagnósticos são afetadas diretamente pelos impactos descritos
nestes capítulos. Os rios Novo e Jutaí, por exemplo, atravessam a
rodovia e adentram no Parna Nascentes do Lago Jari, seu
comprometimento afetaria diretamente a fauna deste parque.

Manutenção da
cobertura vegetal

Este impacto decorre diretamente das atividades de reabilitação
ambiental e retiradas de entulhos e resíduos, logo não se fará
presente.

Os efeitos do aumento da cobertura vegetal durante a execução
da obra estarão ausentes se as medidas previstas não forem
efetivadas. O que favorecerá a formação de processos erosivos e
o carreamento de sedimentos e assoreamento de recursos
hídricos ao longo do trecho.

A atividade de reabilitação ambiental
proporcionará a recuperação das áreas atingidas
pela obra. Para tanto serão plantadas 261.399
mudas, 1.262.737 m2 de grama, e recuperada
uma área de 5.906.231 m2 por meio de
hidrossemeadura.

A perda da biodiversidade será muito baixa em virtude das
dificuldades de acesso para extração ilegal de madeira e pela
falta de estrutura local para uso e ocupação do solo. Ademais,
todas as atividades inerentes a implantação não se farão
presentes.

Perda de espécies da flora pela redução da cobertura florestal e
efeitos de borda. A fauna cinegética será fortemente ameaçada
pela caça ilegal nas proximidades dos canteiros e demais
adensamentos urbanos, em especial a paca (Cuniculus paca),
macaco-barrigudo (Lagothrix cana) e cutia (Dasyprocta sp), devido
a alta abundância registrada. As espécies ameaçadas da fauna
sentirão a alteração do ambiente, em especial pelos ruídos
causados, contaminação e sedimentação dos cursos hídricos. O
afugentamento provocado pela obra afeta os hábitat, que embora
não suprimido deixa de ser funcional no intervalo de tempo da
obra. Algumas espécies de mamíferos são muito sensíveis a
mudanças no hábitat, como o tatu-canastra (Priodontes maximus),
o cachorro-do-mato-de-orelhas-curtas (Atelocynus microtis) e
macaco-barrigudo (Lagothrix cana). Estas espécies preferem
hábitats não perturbados. Neste caso ressalta-se que 44,92% da
fauna registrada enquadra-se como vulnerável. A espécie mais
suscetível foi a Rhinella marina, com 57 registros de

Com as medidas mitigadoras de passagens de
fauna e com as ações dos programas de Proteção
à Flora, Monitoramento da Fauna,
Monitoramento do Atropelamento e das
Passagens de Fauna será possível mitigar a perda
das 487 espécies vulneráveis de fauna e flora
identificadas no estudo.

Perda da
biodiversidade
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Menor pressão sobre a fauna, a vegetação
presente na borda e as áreas sensíveis, como os
corpos hídricos.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

atropelamentos nos 24 meses de monitoramento. Em seguida
tem-se as espécies: Pyrrhura snethlageae (tiriba-domadeira),
Epicrates cenchria (salamanta) e Spilotes pullatus (caninana), com
respectivos dez, nove e oito registros. Didelphis marsupialis
(saruê) também obteve oito registros.

MEIO FÍSICO
Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Poluição do ar

Os riscos da geração da poluição do ar causados pelo atual nível
de tráfego de usuários permanecerão com a geração de
materiais particulados e emissão de gases dos veículos sem
nenhum tipo de controle efetivo

Os efeitos da poluição do ar durante a execução das obras
referentes à geração de particulados no ar (poeira) e de motores
de combustão por combustíveis fósseis tendem a oferecer
condições insatisfatórias para a saúde junto às comunidades
residentes, cobertura vegetal e espécimes da fauna silvestre

Poluição sonora

Os riscos de geração poluição sonora causados pelo atual nível
de tráfego de usuários permanecerão sem nenhum tipo de
controle e deverão se elevar possivelmente em decorrência da
elevação do número de usuários transitando no segmento em
condições inadequadas de segurança do trecho

Os efeitos da poluição sonora durante a execução das obras
ultrapassando os limites técnicos permitidos na legislação
pertinente, gerando prejuízos em decorrência da elevação dos
níveis de ruídos previstos na legislação em faixas prejudiciais aos
seres humanos e espécies da fauna silvestre
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
Os efeitos da poluição do ar serão mitigados com
relação à emissão de particulado no ar (poeira) e
as emissões de gases provenientes dos motores
de combustão dos veículos, tratores,
equipamentos e máquinas serão controlados e
monitorados favorecendo a saúde dos
trabalhadores, comunidades e em melhores
condições para o meio ambiente do entorno
Os efeitos da poluição sonora produzidos serão
mitigados pelas obras e estarão controlados para
os horários permitidos de execução das obras e
em respeito aos padrões técnicos previstos nas
normas vigentes dentro aos limites técnicos
estabelecidos
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Controle de ruídos

Aumento de risco de
enchentes

Não realização do empreendimento

Os riscos efetivos de controle de ruídos são inexistentes em
razão das atividades que desenvolvidas e da continuidade do
movimento do tráfego dos usuários da rodovia

Os riscos de aumento de enchentes permanecerão como
cenário presente, tendo em vistas os níveis de precipitação
pluviométrica elevados da região, apesar das obras de arte
correntes instaladas e da interceptação de cursos d’água e
talvegues

Contaminação do solo
e da água

Os riscos de contaminação no solo e na água atualmente são
relevantes para o transporte de produtos perigosos
(combustíveis e químicos), ou seja, que por ocorrência de
eventuais sinistros, permanecerão atuantes e com elevado nível
de impacto sobre o solo, águas superficiais e subterrâneas em
razão da condição do trecho

Indução de processos
erosivos

Os riscos de indução de processos erosivos verificam-se em
situações graves relativas aos processos erosivos instalados e na
sua continuidade em ambos os lados da rodovia, com tendência
a se intensificarem com o passar do tempo devido à
precipitação pluviométrica da região e ausência de controle
para eliminação das causas no trecho

Não realização do empreendimento

Geração de emprego e
renda

As condições atuais da rodovia não possibilitam a geração de
emprego e renda. Existe na área de estudo uma população
economicamente ativa desocupada, e o seu modo de vida é
baseado na utilização dos recursos naturais disponíveis e
ecossistemas associados, tendo como ocupação principal a
agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura.

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras
Os efeitos da ausência de controle de ruídos durante a execução
das obras em desacordo com os limites técnicos permitidos na
legislação pertinente, gerarão prejuízos em decorrência da
elevação dos níveis de ruídos produzidos por veículos, máquinas e
equipamentos previstos em faixas prejudiciais aos seres humanos
e afastando espécies da fauna silvestre
Os efeitos do aumento de risco de enchentes durante a execução
das obras poderão ser observados em locais com mais
propriedades em locais com topografia incidente para tanto, assim
como na ausência de medidas básicas de manutenção e limpeza
dos canais de drenagem, derivado do processo de
impermeabilização do solo (pavimento)
Os efeitos da contaminação no solo e na água superficial e
subterrânea podem ser observados durante a operação dos
canteiros instalados para a execução das obras devido ao
manuseio de produtos químicos, combustíveis fósseis, agrotóxicos
e fertilizantes aliado ao transporte de produtos perigosos ao longo
da rodovia para abastecimento nas obras e comunidades
Os efeitos da indução de processos erosivos durante a execução
das obras são certamente previsíveis com as atividades de corte e
terraplanagem do terreno, escavações para obras de arte
corrente, obras especiais, de áreas em exploração de materiais e
remoção da cobertura vegetal superficial, resultante da intensa
movimentação de solo e de veículos em operação, acelerada pela
precipitação pluviométrica elevada no segmento das obras
MEIO SOCIOECONÔMICO
Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

A oferta de empregos beneficia de forma imediata os
trabalhadores da região, gerando renda familiar e dinamizando a
economia local temporariamente.
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
Os efeitos do controle de ruídos produzidos
poderão estar sob controle com o devido
monitoramento rotineiro para que estejam
controlados e obedecendo os níveis de ruído
produzidos dentro das normas técnicas
Os efeitos do aumento de risco de enchentes
serão minimizados com a execução de atividades
de limpeza e desobstrução de canais e valas de
drenagem, de obras de arte correntes que
poderão direcionar o fluxo das precipitações
pluviométricas e controle de áreas alagadas
Os efeitos da contaminação no solo e na água
superficial e subterrânea permanecem, porém
com as medidas de contenção e controle
planejadas e implementadas quando da
ocorrência do sinistro envolvendo os produtos
perigosos de maneira geral, poderão conter um
dano maior a ser causado no ambiente
Os efeitos de indução de processos erosivos
serão contidos com a execução de medidas e
serviços de reabilitação ambiental, conservação
e

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
A oferta de empregos beneficia de forma
imediata os trabalhadores da região gerando
renda familiar e dinamizando a economia local. A
devida capacitação dos profissionais reflete na
qualidade do empreendimento, e além disso
promove uma transformação social mais
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Aumento de riscos à
saúde

Nesse cenário as condições de saúde da população permanecem
iguais, suscetíveis aos mesmos riscos, com dificuldade de acesso
e capacidade de atendimento abaixo da demanda.

A remoção da vegetação colabora para a proliferação de vetores e
acidentes com serpentes. Da mesma forma as áreas alteradas ao
longo da rodovia se transformam em áreas de proliferações dos
vetores. Possibilidade de proliferação de doenças como malária,
dengue, etc. Por fim, tem-se a possibilidade do aumento de
acidentes rodoviários em decorrência da intensificação do tráfego,
na fase de restauração.

Interferência nas
comunidades locais
tradicionais e não
tradicionais

Abertura de ramais de forma indiscriminada contribuem para a
exploração de atividade madeireira e para a expansão da
agropecuária, processos de degradação do meio ambiente. Sem
regularização fundiária os moradores ficam suscetíveis com a
pressão sobre as terras.

Com a intensificação de uso do espaço, devido às atividades de
implantação de canteiros e demais áreas de apoio ocorre a
contaminação do solo e/ou da água, alteração de hábitats
aquáticos e perda da fauna, poluição do ar, poluição sonora,
dentre outros. A valorização das terras atrai madeireiros e
latifundiários.

Com a atual situação da rodovia não existem condições para o
aumento do fluxo de veículos e acidentes.

Os maiores riscos de ocorrência de acidentes, durante a fase de
obras, concentram-se nos meios físico e biótico. Para o meio
socioeconômico, cabe destacar que, mesmo com baixa circulação
e baixa demografia, os riscos envolvem o trânsito de máquinas
pela pista e o vazamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos.

Aumento do fluxo de
veículos e acidentes
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
consistente, dada a ampliação de oportunidades
de atuação em outras obras na região.

O uso de medidas de redução de danos como
sinalização, iluminação, comunicação com as
comunidades do entorno reduzem os acidentes,
bem como, a adoção de medidas de proteção
dos meios físico e biótico. Tais medidas reduzem
ao máximo as possibilidades de acidentes
rodoviários envolvendo equipamentos e
máquinas. A implantação de unidades de saúde
no canteiro de obras atendem emergências dos
trabalhadores do empreendimento sem
impactar no volume de atendimentos na rede
pública de saúde local. A implantação de ações
de vigilância, prevenção e o controle da malária,
controlam a cadeia de transmissão.
Nas comunidades que possuem um número
maior de moradores, as medidas adequadas
evitam transtornos das obras de pavimentação,
como implantação de sinalização e redutores de
velocidade, bem como, as medidas de proteção
dos meios físico e biótico. Mesmo com baixa
circulação e baixa demografia na maior parte do
trecho, essas medidas de segurança reduzem os
riscos que envolvem o trânsito de máquinas pela
pista e o vazamento de resíduos sólidos e
efluentes líquidos, nas comunidades mais
próximas da rodovia.
As medidas de proteção adotadas para os meios
físico e biótico, e o uso de medidas de redução
de danos como sinalização e iluminação nas
obras, somados ao plano de comunicação com as
comunidades do entorno, orientam e garantem
mais segurança no trecho.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Aumento do afluxo
populacional

Dinamização da
economia local

Pressão sobre a
infraestrutura e
serviços públicos locais

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
Com a maior visibilidade do empreendimento e a
a criação de expectativas da população, somado
à dinamização da economia, esses novos
moradores se capacitam para empreender em
negócios sustentáveis, com boas práticas sobre o
uso dos recursos naturais, e estruturação das
cadeias produtivas.

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

A ocupação no trecho correspondente à BR-319/AM está
diretamente ligado à sua construção nos anos de 1970. Ao longo
das décadas seguintes houve um incremento populacional
constante com destaque para os anos de 2010 até os dias
atuais, sendo o mais recente no segundo semestre de 2019, e
segue ocorrendo.

Com a maior visibilidade do empreendimento e a criação de
expectativas da população, acontece um incremento na população
local, que sem a infraestrutura adequada de moradia e trabalho
acarreta em maior pressão sobre a infraestrutura dos serviços
públicos locais e conflitos sociais.

A baixa taxa de urbanização e de densidade demográfica da
região contribui para áreas urbanas pouco desenvolvidas. Nesse
cenário, com as dificuldades de deslocamento pela rodovia, não
acontece a geração de emprego e renda na área de estudo, nem
a dinamização da economia.

Na fase de implantação o aumento da oferta de empregos
temporários gera a tendência no aumento da demanda de bens e
serviços, principalmente prestadores de serviços especializados
como, oficinas mecânicas, entreposto de abastecimento
(alimentos, combustíveis, etc.), e hospedagem. Naturalmente,
ocorre a instalação destes tipos de serviços, no trecho em obras,
uma vez que alguns comerciantes/empreendedores enxergam a
nova situação como um ambiente favorável aos negócios.
Acontece também o incremento da economia regional, pelo
aporte de recursos em circulação oriundos da remuneração dos
trabalhadores, com ênfase nas atividades de comércio
(alimentação, vestuários, calçados, móveis e utensílios do lar,
materiais de construção e reparação, farmácias), bem como
setores de serviços (higiene pessoal, restaurantes, lanchonetes,
lazer).

Injeção de recursos financeiros - salários e
investimentos - nas atividades econômicas locais
e regionais organizadas e regularizadas, geram o
aumento da arrecadação de impostos, que
permite aos governos locais dispor de mais
recursos para investir em educação, saúde e
infraestrutura, aumentando a oferta de serviços
públicos, com a consequente melhoria do bemestar da população. Geram também mais
impostos os empreendedores locais com
negócios regularizados de acordo com as normas
locais.

No cenário de não realização do empreendimento a
infraestrutura local permanece absorvendo a mesma demanda
dos moradores da área.

Mesmo com boa parte da mão de obra sendo contratada dentre
os residentes na área do empreendimento, o aumento da
população circulante durante as obras resulta em incremento na
demanda por serviços e equipamentos públicos, nas áreas de
saúde, telefonia, saneamento, água, segurança, entre outros.
Apesar dessa demanda adicional ser temporária, esse incremento
sobrecarrega esses serviços e infraestruturas, que muitas vezes já
não atendem à demanda local com qualidade. Ocorre também,
um incremento nos casos de malária, com consequência aos
serviços de saúde locais.

A implantação de infraestrutura auxiliar nos
canteiros de obra, tanto de segurança, como de
saúde (ambulatórios), coleta de lixo,
comunicações, entre outros, minimizam os
impactos do acréscimo da população circulante
durante as obras. A implantação do Plano de
Ação de Controle da Malária do
empreendimento reduz o potencial malarígeno
da área. A manutenção e retirada de lixo e
entulhos dos canteiros reduz as possibilidades de
redução dos casos de dengue.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Alteração da qualidade
de vida

No cenário de não realização do empreendimento não haveria a
alteração de qualidade de vida da população, permanecendo as
mesmas condições atuais.

A criação de expectativas da população em relação ao
empreendimento provoca o aumento do afluxo populacional, e
impacta na alteração da qualidade de vida, com a intensificação de
conflitos locais e menor envolvimento comunitário, bem como a
ocorrência e o aumento dos casos de violência. Acontece a
aglomeração de pessoas, a intensificação do uso do espaço,
intensificação do tráfego, a remoção da vegetação, a geração de
resíduos e efluentes. Ocorre também a geração de empregos e
renda temporários dinamizando a economia local.

Intensificação de
conflitos locais

A rodovia em condições de difícil trafegabilidade, em especial
nos períodos de chuvas, favorece o surgimento de estradas
informais abertas pelos agropecuaristas e madeireiros
instalados na região ocasionando considerável desmatamento
pela falta de controle. Ocorre a migração de famílias motivadas
pela abertura da estrada e principalmente pela facilidade para
adquirir terras e a possibilidade de criar gado e desenvolver
agricultura. Áreas de uso com predominância do extrativismo e
subsistência.

A abertura de ramais de forma indiscriminada contribui para a
exploração de atividade madeireira e para a expansão da
agropecuária. A presença de trabalhadores nas comunidades, a
intensificação do trânsito e a presença de equipamentos pesados
influencia na circulação das comunidades. A remoção da
vegetação, o descarte de material em lugares inapropriados
contamina o solo ou a água.

Famílias migram para a região motivadas pela abertura da
estrada e principalmente pela facilidade para adquirir terras e a
possibilidade de criar gado e desenvolver agricultura.

Motivadas pela abertura da estrada e principalmente pela
facilidade para adquirir terras e a possibilidade de criar gado e
desenvolver agricultura, famílias migram para a região.
Considerando as atuais formas de uso do solo, a partir do instante
da consolidação e pavimentação da via, a tendência é a partir das
poucas aglomerações existentes, a instalação de atividades mistas
(residência/comércio) e aumento de residências.

Grande parte do fluxo de bens e/ou serviços seguirá
funcionando por meio das hidrovias como acontece atualmente.

Com as frentes de trabalho nos trechos da obra, acontece o
aumento da demanda de bens e serviços, principalmente
prestadores de serviços especializados como oficinas mecânicas,
entreposto de abastecimento (alimentos, combustíveis, etc.), e
hospedagem. Naturalmente ocorre a instalação destes tipos de
serviços, no trecho em obras, uma vez que alguns
comerciantes/empreendedores enxergam a nova situação como
um ambiente favorável aos negócios.

Especulação
imobiliária

Alteração no fluxo de
bens e/ou serviços
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
O uso de medidas para diminuir os riscos à
saúde, que controlam os casos de violência, e os
riscos de acidentes rodoviários deixam as
comunidades mais seguras em relação às
mudanças provocadas pelo empreendimento. As
medidas de comunicação social que orientam
sobre geração de emprego e renda e a
dinamização da economia local, incentivam a
participação social aumentam o envolvimento
comunitário.
A existência de Unidades de Conservação
permite o regramento/zoneamento de áreas
propícias para a ampliação e consolidação dos
adensamentos já existentes e os novos. O
programa de comunicação social e de
regularização fundiária com as comunidades, e a
adoção de medidas de segurança nos canteiros
de obra, sinalizações e iluminação, somado às
medidas de proteção dos meios físico e biótico,
diminuem as possibilidades de conflitos.
No caso desta região, a existência de Unidades
de Conservação permitirá o
regramento/zoneamento de áreas propícias para
a ampliação e consolidação dos adensamentos já
existentes e os novos. Os planos diretores dos
municípios e o programa de regularização
fundiária realizam o regramento de expansão e
urbanização.
Acontece o incremento da economia regional,
pelo aporte de recursos em circulação oriundos
da remuneração dos trabalhadores, com ênfase
nas atividades de comércio (alimentação,
vestuários, calçados, móveis e utensílios do lar,
materiais de construção e reparação, farmácias),
bem como setores de serviços (higiene pessoal,
restaurantes, lanchonetes, lazer). A injeção

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

As comunidades possuem presidente ou líder escolhido pelos
seus moradores, que os representa mesmo sem a existência de
uma organização social formalizada. As populações residentes
(em comunidades ou isoladas) também estão organizadas em
associações comunitárias e de caráter produtivo, e da mesma
forma identificou-se o vínculo com organizações pertencentes a
outros municípios.

Embora a restauração da rodovia seja um anseio das comunidades
que habitam nas proximidades da rodovia, tensões sociais
frequentes e sem soluções imediatas interferem no envolvimento
da comunidade com o empreendimento, como a falta de
regularização fundiária, a exploração ilegal dos recursos da
floresta, e a baixa capacitação nas atividades com potencial
econômico regional.

Intensificação de
acidentes rodoviários

Com a atual situação da rodovia não existem condições para a
intensificação dos acidentes rodoviários.

Os maiores riscos de ocorrência de acidentes, durante a fase de
obras, concentram-se nos meios físico e biótico. Para o meio
socioeconômico, cabe destacar que, mesmo com baixa circulação
e baixa demografia, os riscos envolvem o trânsito de máquinas
pela pista e o vazamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos.

Melhoria de acesso

A rodovia se encontra em condições de difícil trafegabilidade,
em especial nos períodos de chuvas.

A melhoria de acesso ao trecho, no geral, somado à baixa
densidade populacional, acarreta em um aumento de ocupações,
uma das consequências da especulação imobiliária.

Não ocorrendo a realização do empreendimento não há maior
segurança viária.

Os maiores riscos de ocorrência de acidentes, durante a fase de
obras, concentram-se nos meios físico e biótico. Para o meio
socioeconômico, cabe destacar que, mesmo com baixa circulação
e baixa demografia, os riscos envolvem o trânsito de máquinas
pela pista e o vazamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos.

Menor envolvimento
comunitário

Maior segurança viária
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
desses recursos financeiros - salários e
investimentos - nas atividades econômicas locais
e regionais contribui para o aumento da
arrecadação de impostos.

Por meio do processo participativo de
constituição do empreendimento a população é
inserida no planejamento e programas que
orientam as melhorias no local. Que regularizem
a posse das terras, e permitam a exploração
correta dos recursos da floresta.
As medidas de proteção adotadas para os meios
físico e biótico, e o uso de medidas de redução
de danos como sinalização e iluminação nas
obras, somados ao plano de comunicação com as
comunidades do entorno, orientam e garantem
mais segurança no trecho.
Otimizar e ampliar as redes de circulação
intermunicipal, facilita os deslocamentos
mediante melhoria e manutenção das estradas
vicinais. O uso de medidas de redução de danos
como sinalização, iluminação, comunicação com
as comunidades do entorno, orientam e
garantem mais segurança no trecho.
Tendo em vista a baixa circulação de veículos, no
trecho estudado, possíveis desvios e alteração de
tráfego apresentam pouca interferência para a
população em trânsito. O uso de medidas de
redução de danos como sinalização, iluminação,
comunicação com as comunidades do entorno,
orientam e garantem mais segurança no trecho.

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Hipóteses
Aspectos Analisados

Dispensa de
profissionais e serviços

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Não ocorrendo a contratação dos profissionais para o
empreendimento, não ocorrerá a dispensa.

Dispensa de profissionais sem capacitação desmobiliza a economia
local, e acarreta na alteração do fluxo de bens e serviços.

A demora no processo e as constantes promessas políticas de
implantação e pavimentação da BR-319/AM geram uma grande
expectativa nos moradores da área, em especial a usuária da
rodovia.

A maior visibilidade do empreendimento, impacta as populações
desses municípios, promovendo fluxos migratórios temporários,
pressão sobre a infraestrutura pública local, especulação
imobiliária, e aumento de riscos à saúde.

Diminuição de
acidentes rodoviários

Com a atual situação da rodovia não existem condições para a
diminuição dos acidentes rodoviários.

Melhoria nas condições de trafegabilidade e sinalização.

Uso e ocupação do
solo e grilagem

A rodovia em condições de difícil trafegabilidade, em especial
nos períodos de chuvas, favorece o surgimento de estradas
informais abertas pelos agropecuaristas e madeireiros
instalados na região ocasionando considerável desmatamento
pela falta de controle. Ocorre a migração de famílias motivadas
pela abertura da estrada e principalmente pela facilidade para
adquirir terras e a possibilidade de criar gado e desenvolver
agricultura.

A melhoria do acesso facilita a abertura de ramais de forma
indiscriminada contribuindo para a exploração de atividade
madeireira e para a expansão da agropecuária, podendo
intensificar esse processo na área de estudo, alterando a paisagem
com o processo de conversão de áreas de floresta e cerrado em
pastagens e lavouras temporárias. Um vetor de desmatamento e
alterações no uso do solo que venha a degradar a região.

Criação de
expectativas na
população

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
A dispensa de profissionais qualificados e
capacitados, mesmo que desmobilizando a
economia local momentaneamente, ainda
possibilita a contratação desses profissionais em
outras obras na região. O processo continuado
segue capacitando a população para
empreender em negócios sustentáveis, e
manter as expectativas positivas da população
quanto ao empreendimento, e as novas
possibilidades de dinamização da economia
local.
Por meio do processo participativo de
constituição do empreendimento a população
está inserida no planejamento e programas que
orientam as melhorias no local.
Implantação de sinalização, redutores de
velocidade, postos de fiscalização, medidas
protetoras à fauna.
O papel dos zoneamentos existentes, a
regularização fundiária, e a governança em nível
estadual e municipal faz com que a rodovia se
torne um eixo de integração e desenvolvimento.
O mosaico de áreas protegidas e o processo
continuado que segue capacitando a população
para empreender em negócios sustentáveis
garante que os moradores das comunidades
também sejam os protetores da terra.

Fase de operação da rodovia
MEIO BIÓTICO
Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Hipóteses
Aspectos Analisados

Risco de Incêndios
Florestais

Não realização do empreendimento

Os riscos de incêndios florestais permanecerão presentes pelas
oportunidades e formas de ocupação do território contíguo ao
trecho que atingem de forma negativa a cobertura vegetal
existente em vista das atuais condições operacionais do trecho

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

Ao contrário da fase de implantação, o risco de incêndios florestais
na fase de operação possui uma abrangência e magnitude grande.
Isso porque as queimadas estão mais relacionadas as atividades
decorrentes da melhoria de acesso a região e aumento da malha
viária, que poderão provocar em médio prazo na ocupação
desordenada daquelas áreas sem proteção legal. Esta
preocupação é mais acentuada no segmento sudeste da área do
estudo, região que compreende o limite sul da Resex de Capanã
Grande até o limite norte da base do exército, tendo como limite
leste o rio Madeira. Cabe destacar dois pontos quanto a este
segmento: a presença do assentamento de Realidade e a
classificação de toda esta área na categoria de Uso Consolidado/A
Consolidar, pelo Macrozoneamento Ecológico Econômico
(MacroZEE) do estado do Amazonas, ou seja, são áreas rurais com
uso extensivo do solo. Ressalta-se que na região amazônica é
muito comum o uso do fogo para preparar a área para o plantio
ou limpar a área para o pasto. Sem as medidas mitigadoras
adequadas a tendência quase natural, em virtude do já conhecido
processo de uso e ocupação do solo na região amazônica e no
interflúvio Purus-Madeira (relatado no MacroZEE do estado do
Amazonas e no ZEE da sub-região do Purus), é o uso extensivo
destas áreas, sem respeito as áreas legais protegidas e com a
intensificação de conflitos locais. Em um prazo de 5 a 10 anos,
conforme aponta a modelagem matemática, a floresta da região
será substituída por área de pastagem.

As medidas mitigadoras também serão
trabalhadas principalmente no âmbito dos
Programas de Gestão Ambiental (PGA),
Comunicação Social, Educação Ambiental e
Monitoramento da Faixa de Domínio. O intuito é
conscientizar a população local quanto ao uso
não sustentável do fogo. Ressalta-se, porém que
as atividades mitigadoras do DNIT concentramse na ADA, devendo as atividades educativas e
de conscientização serem implementadas pelos
demais órgão públicos que possuem
competência na região, como o INCRA.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Fragmentação da
vegetação

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

Os riscos de fragmentação da vegetação permanecerão
presentes devido a busca de novas formas de uso e ocupação do
solo ao longo do trecho em vista das atuais condições
operacionais do trecho

Ao contrário da fase de implantação, a fragmentação na fase de
operação possui uma abrangência e magnitude grande. Isso
porque a fragmentação decorre do desmatamento provocado pela
ocupação desordenada do espaço, em virtude da melhoria de
acesso a região e aumento da malha viária. Como já ressaltado,
esta preocupação é mais acentuada no segmento sudeste da área
do estudo, região que compreende o limite sul da Resex de
Capanã Grande até o limite norte da base do exército, tendo como
limite leste o rio Madeira. Cabe destacar dois pontos quanto a
este segmento: a presença do assentamento de Realidade e a
classificação de toda esta área na categoria de Uso Consolidado/A
Consolidar, pelo Macrozoneamento Ecológico Econômico
(MacroZEE) do estado do Amazonas, ou seja, são áreas rurais com
uso extensivo do solo. Sem as medidas mitigadoras adequadas a
tendência quase natural, em virtude do já conhecido processo de
uso e ocupação do solo na região amazônica e no interflúvio
Purus-Madeira (relatado no MacroZEE do estado do Amazonas e
no ZEE da sub-região do Purus), é o uso extensivo destas áreas,
sem respeito as áreas legais protegidas e com a intensificação de
conflitos locais. Em um prazo de 5 a 10 anos, conforme aponta a
modelagem matemática, a floresta da região será substituída por
área de pastagem, com a consequente fragmentação do
ambiente. A fragmentação torna as populações de fauna mais
sujeitas a eventos demográficos ao acaso, visto que muitas
espécies amazônicas se organizam como metapopulações. Além
disso, como apontado no diagnóstico fragmentos amazônicos com
menos de 100 ha perderam metade das espécies de pássaros de
sub-bosque em apenas 15 anos. Este mesmo padrão foi observado
em outros táxons, como primatas. Algumas espécies de mamíferos
são sensíveis a fragmentação do ambiente, como: Lagothrix cana
(macaco-barrigudo), Panthera onca (onça-pintada), Tapirus
terrestris (anta).

As medidas mitigadoras também serão
trabalhadas principalmente no âmbito dos
Programas de Gestão Ambiental (PGA),
Comunicação Social, Educação Ambiental,
Monitoramento da Faixa de Domínio, Proteção à
Flora e Reposição Florestal. O intuito é
conscientizar a população local quanto a redução
da cobertura florestal. Ressalta-se, porém que as
atividades mitigadoras do DNIT concentram-se
na ADA, devendo as medidas serem
implementadas pelos demais órgão públicos que
possuem competência na região, a exemplo do
INCRA, IBAMA, SDS, SEPROR, SPF, IDAM, ADS,
dentre outras.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Efeito de borda

Não realização do empreendimento

Os riscos do efeito de borda permanecerão presentes em vista
das atuais condições operacionais do trecho

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

Ao contrário da fase de implantação, o efeito de borda na fase de
operação possui uma abrangência e magnitude grande. Isso
porque a fragmentação decorre do desmatamento provocado pela
ocupação desordenada do espaço, em virtude da melhoria de
acesso a região e aumento da malha viária. Como já ressaltado,
esta preocupação é mais acentuada no segmento sudeste da área
do estudo, região que compreende o limite sul da Resex de
Capanã Grande até o limite norte da base do exército, tendo como
limite leste o rio Madeira. Cabe destacar dois pontos quanto a
este segmento: a presença do assentamento de Realidade e a
classificação de toda esta área na categoria de Uso Consolidado/A
Consolidar, pelo Macrozoneamento Ecológico Econômico
(MacroZEE) do estado do Amazonas, ou seja, são áreas rurais com
uso extensivo do solo. Sem as medidas mitigadoras adequadas a
tendência quase natural, em virtude do já conhecido processo de
uso e ocupação do solo na região amazônica e no interflúvio
Purus-Madeira (relatado no MacroZEE do estado do Amazonas e
no ZEE da sub-região do Purus), é o uso extensivo destas áreas,
sem respeito as áreas legais protegidas e com a intensificação de
conflitos locais. Em um prazo de 5 a 10 anos, conforme aponta a
modelagem matemática, a floresta da região será substituída por
área de pastagem, com a consequente fragmentação do
ambiente. O aumento do efeito de borda neste cenário prejudica
diretamente aquelas espécies mais sensíveis a exemplo das aves:
azulão-da-amazônia (Cyanoloxia rothschildii), choquinha
(Myrmotherula sp), inhambu (Crypturellus sp) e as 57 espécies
registradas da família Thamnophilidae. Algumas espécies de
primatas, como o macaco-barrigudo (Lagothrix cana) e o bugiovermelho-do-rio-purus (Allouatta puruensis) tornam-se mais
vulneráveis à caça quando próximos das bordas da floresta, assim
como as cutias (Dasyprocta sp), as pacas (Cuniculus paca), os tatus
(Dasyprocta sp e Priodontes maximus), e tantas outras espécies
cinegéticas. Por outro lado, espécies que gostam de clareiras
tornam-se mais abundantes próximo às bordas, como as 14
espécies de beija flores registradas no estudo (Amazilia fimbriata,
Anthracothorax nigricollis, Florisuga mellivora, Topazia pelia,

As medidas mitigadoras também serão
trabalhadas principalmente no âmbito dos
Programas de Gestão Ambiental (PGA),
Comunicação Social, Educação Ambiental,
Monitoramento da Faixa de Domínio, Proteção à
Flora e Reposição Florestal. O intuito é
conscientizar a população local quanto a redução
da cobertura florestal. Ressalta-se, porém que as
atividades mitigadoras do DNIT concentram-se
na ADA, devendo as medidas serem
implementadas pelos demais órgão públicos que
possuem competência na região, a exemplo do
INCRA, IBAMA, SDS, SEPROR, SPF, IDAM, ADS,
dentre outras.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras
dentre outras) e o primata zogue-zogue (Plecturocebus caligatus),
que utiliza os extratos baixos e bordas de largas clareiras, onde
crescem trepadeiras que servem de alimento e proteção.

3012

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat

Diminuição na
abundância da flora
e/ou fauna local

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

Os riscos de redução da cobertura florestal e perda de hábitat
permanecem presentes em vista das atuais condições
operacionais do trecho

Ao contrário da fase de implantação, a redução da cobertura na
fase de operação possui uma abrangência e magnitude grande.
Isso porque o desmatamento decorre das atividades de uso e
ocupação do solo, grilagem, extração ilegal de madeira e
atividades agropecuárias. Como já ressaltado, esta preocupação é
mais acentuada no segmento sudeste da área do estudo, região
que compreende o limite sul da Resex de Capanã Grande até o
limite norte da base do exército, tendo como limite leste o rio
Madeira. Cabe destacar dois pontos quanto a este segmento: a
presença do assentamento de Realidade e a classificação de toda
esta área na categoria de Uso Consolidado/A Consolidar, pelo
Macrozoneamento Ecológico Econômico (MacroZEE) do estado do
Amazonas, ou seja, são áreas rurais com uso extensivo do solo.
Sem as medidas mitigadoras adequadas a tendência quase
natural, em virtude do já conhecido processo de uso e ocupação
do solo na região amazônica e no interflúvio Purus-Madeira
(relatado no MacroZEE do estado do Amazonas e no ZEE da subregião do Purus), é o uso extensivo destas áreas, sem respeito as
áreas legais protegidas e com a intensificação de conflitos locais.
Em um prazo de 5 a 10 anos, conforme aponta a modelagem
matemática, a floresta da região será substituída por área de
pastagem, com a consequente fragmentação do ambiente.

As medidas mitigadoras também serão
trabalhadas principalmente no âmbito dos
Programas de Gestão Ambiental (PGA),
Comunicação Social, Educação Ambiental,
Monitoramento da Faixa de Domínio, Proteção à
Flora e Reposição Florestal. O intuito é
conscientizar a população local quanto a redução
da cobertura florestal. Ressalta-se, porém que as
atividades mitigadoras do DNIT concentram-se
na ADA, devendo as medidas serem
implementadas pelos demais órgão públicos que
possuem competência na região, a exemplo do
INCRA, IBAMA, SDS, SEPROR, SPF, IDAM, ADS,
dentre outras.

Os riscos de diminuição na abundância da flora e/ou fauna local
mantém-se presentes com tráfego de veículos, de pessoas em
vista das atuais condições operacionais do trecho

Os efeitos da diminuição na abundância da flora e/ou fauna local,
durante a fase de operação permanecem atuantes, devido à
restauração do pavimento, na ausência de medidas e ações
efetivas de fiscalização e controle governamental, no âmbito
federal e estadual contra a exploração madeireira ilegal e sem
ordenamento técnico, o aumento no fluxo de veículos, uso mais
intenso e desordenado do solo, aumento da carga de sedimentos
decorrente de do volume de precipitação pluviométrica elevada e
eventual ocorrência de sinistros envolvendo produtos perigosos
com a respectiva contaminação de recursos hídricos ao longo do
trecho

Os efeitos da diminuição na abundância da flora
e/ou fauna local, durante a fase de operação,
devido à restauração do pavimento, deverão ser
monitorados e controlados pelo órgão rodoviário
federal, por meio de gestão controlada e
monitorada, desenvolvendo a efetiva
governança em parceria com o poder estadual,
permitindo o controle de uso e ocupação do
solo, do acesso às novas áreas pela melhoria do
pavimento, da exploração ilegal de madeira e do
monitoramento do transporte de produtos
perigosos que trafegam ao longo do trecho

Não realização do empreendimento
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Efeito barreira

Não realização do empreendimento

Os riscos do efeito barreira permanecem ativos em vista das
atuais condições operacionais do trecho

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

Ao contrário da fase de implantação, o efeito barreira na fase de
operação possui uma abrangência e magnitude grande. Isso
porque a fragmentação do ambiente decorre do desmatamento
provocado pela ocupação desordenada do espaço, em virtude da
melhoria de acesso a região e aumento da malha viária. Como já
ressaltado, esta preocupação é mais acentuada no segmento
sudeste da área do estudo, região que compreende o limite sul da
Resex de Capanã Grande até o limite norte da base do exército,
tendo como limite leste o rio Madeira. Cabe destacar dois pontos
quanto a este segmento: a presença do assentamento de
Realidade e a classificação de toda esta área na categoria de Uso
Consolidado/A Consolidar, pelo Macrozoneamento Ecológico
Econômico (MacroZEE) do estado do Amazonas, ou seja, são áreas
rurais com uso extensivo do solo. Sem as medidas mitigadoras
adequadas a tendência quase natural, em virtude do já conhecido
processo de uso e ocupação do solo na região amazônica e no
interflúvio Purus-Madeira (relatado no MacroZEE do estado do
Amazonas e no ZEE da sub-região do Purus), é o uso extensivo
destas áreas, sem respeito as áreas legais protegidas e com a
intensificação de conflitos locais. Em um prazo de 5 a 10 anos,
conforme aponta a modelagem matemática, a floresta da região
será substituída por área de pastagem, com a consequente
fragmentação do ambiente.

As medidas mitigadoras também serão
trabalhadas principalmente no âmbito dos
Programas de Gestão Ambiental (PGA),
Comunicação Social, Educação Ambiental,
Monitoramento da Faixa de Domínio,
Monitoramento da Fauna e Monitoramento do
Atropelamento e das Passagens de Fauna. O
intuito é conscientizar a população local sobre as
espécies de fauna vulneráveis aos
desmatamento. Ademais, as medidas visa
conduzir a fauna para pontos mais favoráveis de
travessia, permitindo a transposição da área
rodovia.

3014

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Hipóteses
Aspectos Analisados

Atropelamento da
fauna

Alteração no
comportamento da
fauna

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

Os riscos de atropelamento da fauna permanecem em vistas das
atuais condições operacionais do trecho

A implantação da obra sem as devidas medidas mitigadoras levará
a morte de centenas de animais por atropelamento. O
monitoramento da fauna atropelada identificou 224 espécies
atropeladas, além daqueles indivíduos que a identificação não foi
possível. A tendência é ter um maior número de atropelamentos
naquelas espécies de pequeno porte e de posição intermediária na
cadeia alimentar. Em número de indivíduos os anfíbios e os
répteis serão os mais afetados, de acordo com o levantado no
monitoramento. A espécie mais suscetível foi a Rhinella marina,
com 57 registros de atropelamentos nos 24 meses de
monitoramento. Em seguida tem-se as espécies: Pyrrhura
snethlageae (tiriba-domadeira), Epicrates cenchria (salamanta) e
Spilotes pullatus (caninana), com respectivos dez, nove e oito
registros. Didelphis marsupialis (saruê) também obteve oito
registros. Existe uma tendência maior de atropelamentos na parte
norte da área do estudo (km 250 ao km 300) e na parte sul (km
600 ao km 655,7). Durante a operação, o segundo semestre do
ano, entre os meses de junho e dezembro, acumularão maior
número de atropelamentos.

Terá uma diminuição na perda da fauna por
atropelamentos, principalmente daquelas
espécies consideradas mais sensíveis e
vulneráveis. A implantação dos mecanismos de
passagens de fauna permitirá a travessia mais
segura das espécies vulneráveis. Além das
medidas dos Programas de Educação Ambiental,
Comunicação Social, Monitoramento da Fauna e
Monitoramento do Atropelamento e das
Passagens de Fauna.

Os efeitos da alteração no comportamento da fauna durante a
fase de operação permanecem atuantes, devido à restauração do
pavimento, na ausência de medidas e ações efetivas de
fiscalização e controle governamental, no âmbito federal e
estadual, dada a elevação do aumento da movimentação de
veículos, provocando a elevação dos níveis de ruído e geração de
poluição sonora fora dos limites estabelecidos nas normas
técnicas vigentes, provocando o afugentamento da fauna silvestre.
Ademais, alteração do ambiente pela ocupação da área,
ocasionará o afugentamento da fauna e perda da biodiversidade
local.

Os efeitos da alteração no comportamento da
fauna, durante a fase de operação, devido à
restauração do pavimento, deverão ser
monitorados e controlados pelo órgão rodoviário
federal, por meio de gestão controlada e
monitorada, desenvolvendo a efetiva
governança em parceria com o poder estadual,
implementando o efetivo controle de máximo de
velocidade, limitando a mesma em áreas
conhecidas de passagem de fauna e com adoção
de sinalização aos usuários, permitindo a
redução do nível sonoro e garantia da
continuada perambulação dos espécimes da
fauna silvestre em áreas mais sensíveis ao longo
do trecho. Além disso, as medidas atuarão na
mudança dos hábitos dos animais e na
percepção a respeito dos mecanismos de

Os riscos da alteração no comportamento da fauna
permanecem em vistas das atuais condições operacionais do
trecho
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Pressão sobre espécies
vulneráveis

Aumento na incidência
de doenças

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Os riscos de pressão sobre espécies vulneráveis permanecem
em vistas das atuais condições operacionais do trecho

Os efeitos da pressão sobre espécies vulneráveis, durante a fase
de operação, devido à restauração do pavimento, permanecem
atuantes, na ausência de medidas e ações efetivas de fiscalização
e controle governamental, no âmbito federal e estadual, em razão
de um conjunto de fatores, tais como obras de drenagem, indução
de processos erosivos, desmatamentos generalizados, grilagem de
terras, usos e ocupações desordenadas ao longo do trecho. Além
daquelas espécies vulneráveis ao atropelamento, já tratadas em
separado, tem-se aquelas espécies cinegéticas, raras e ameaçadas,
que sofrerão uma maior pressão em virtude do aumento da
trafegabilidade na área e da perda da cobertura florestal, neste
último caso promovida pelo processo de uso e ocupação do solo.

Os riscos da proliferação de vetores continuam presentes em
vistas das atuais condições operacionais do trecho

Os efeitos da proliferação de vetores, durante a fase de operação
permanecem atuantes, devido à restauração do pavimento, na
ausência de medidas e ações efetivas de fiscalização e controle
governamental, no âmbito federal e estadual quanto ao
desmatamento ser realizado de forma ilegal ou nao controlada.
Haverá uma maior probabilidade de surtos epidemiológicos locais
de febre amarela, malária, zika e chikungunya nos canteiros de
obras e demais áreas de apoio. Existe a possibilidade alta que este
surto atinja as áreas urbanas mais próximas, como Realidade,

3016

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
passagem de fauna.

Os efeitos da pressão sobre espécies vulneráveis,
durante a fase de operação, devido à
restauração do pavimento, deverão ser
monitorados e controlados pelo órgão rodoviário
federal, por meio de gestão controlada e
monitorada, desenvolvendo a efetiva
governança em parceria com o poder estadual,
considerando que formas de uso e ocupação do
solo não autorizados, carregam condições sem
regramento, favorecendo exploração de recursos
ambientais desordenadas às novas áreas,
facilitadas pelas condições de acesso,
estimulando a movimentação de veículos e a
grilagem de terras ao longo do trecho. Será
atenuado a perda daquelas espécies
consideradas mais sensíveis, devido a sua
ameaça, características cinegéticas, endêmicas
ou raras.
Os efeitos da proliferação de vetores, durante a
fase de operação, devido à restauração do
pavimento, deverão ser monitorados e
controlados pelo órgão rodoviário federal em
parceria com o poder estadual, no sentido da
proibição de desmatamentos desordenados. Um
maior controle na proliferação de vetores e
hospedeiros e menor contato dos colaboradores
da obra com estes animais atenuarão as chances

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras
Careiro, comunidade do Igapó-Açu e Humaitá.

Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna

Interferência em áreas
legalmente protegidas

Os riscos de alteração dos habitats aquáticos e perda da fauna
permanecem presentes em vistas das atuais condições
operacionais do trecho

Embora decorra em maior grau dos impactos de uso e ocupação
do solo, grilagem e atividades agropecuárias, os impactos nos
hábitat aquáticos terão os mesmos resultados descritos na fase de
implantação. Os aspectos também serão os mesmos, como:
remoção da vegetação, assoreamento, derramamento de resíduos
e efluentes.

Os riscos da pressão sobre Unidade de Conservação e APPs
permanecem atuantes, embora em menor grau, tendo vista as
condições operacionais do trecho.

A ausência de medidas mitigadoras provocará uma maior
aumento na pressão sobre as UC presentes na área do estudo,
seja pela remoção da vegetação, ou pelo comprometimento dos
hábitats aquáticos ou ainda pelo afugentamento da fauna nas
proximidades com a rodovia, dentre outras formas. Dentre as
áreas protegidas presentes no trecho do estudo a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu, a RDS do Rio Amapá, a
Reserva Extrativista do Capanã Grande, o Parque Nacional
Nascentes do Lago Jari e todas as APPs identificadas no
diagnósticos são afetadas diretamente pelos impactos descritos
nestes capítulos. Na fase de operação a pressão se fará mais
presente em virtude do uso e ocupação do solo.

3017

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
de surtos epidemiológicos.

Os efeitos da alteração dos habitats aquáticos e
perda da fauna, durante a fase de operação,
devido à restauração do pavimento, deverão ser
monitorados e controlados pelo órgão rodoviário
federal, por meio de gestão controlada e
monitorada, desenvolvendo a efetiva
governança em parceria com o poder estadual.
Será dado ênfase no efetivo processo de
manutenção da qualidade dos recursos hídricos
de igarapés e cursos d’água interceptados, de
modo a manter a qualidade da água para uso das
pessoas e sobrevivência das espécies aquáticas
da fauna e da flora ao longo do trecho.
Os efeitos da pressão sobre Unidades de
Conservação, durante a fase de operação,
devido à restauração do pavimento, deverão ser
monitorados e controlados pelo órgão rodoviário
federal, por meio de gestão controlada e
monitorada, desenvolvendo a efetiva
governança em parceria com o poder estadual,
favorecidas pelas melhores de movimentação de
veículos, cargas e pessoas, o que pode estimular
ações de grilagem de terras e implementação de
atividades de uso e ocupação nos limites das UC
e zonas de amortecimentos, totalmente
incompatíveis à segurança física e ambiental da
UC ao longo do trecho. Além disso, terá uma

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Hipóteses
Aspectos Analisados

Manutenção da
cobertura vegetal

Conservação da
biodiversidade

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
proteção a área, minimizando a extração ilegal
de madeira e uso e ocupação do espaço
protegido.

Não irá ocorrer, tendo vista ser um resultado das atividades de
manutenção e operação da via e das áreas verdes. No que
refere-se a regeneração das áreas suprimidas e afetadas na
época da implantação da rodovia, está já se encontra em um
estágio contínua, ou seja, a borda da floresta tomada por
arbustos, o acostamento tomado por gramíneas e arbustos.

Os efeitos do aumento da cobertura vegetal, durante a fase de
operação, devido à restauração do pavimento, não se viabilizam,
na ausência de medidas e ações efetivas de fiscalização e controle
governamental, no âmbito federal e estadual, quanto à
manutenção e ampliação do recobrimento vegetal realizado nas
áreas degradadas e/ou consideradas mais sensíveis, com fins de
impedir a indução de processos erosivos e carreamento de
sedimentos para os cursos d’água, impactando espécies da fauna
e flora aquática ao longo do trecho

Os efeitos do aumento da cobertura vegetal,
durante a fase de operação, devido à
restauração do pavimento, deverão ser
monitorados e controlados pelo órgão rodoviário
federal, por meio de gestão controlada e
monitorada, desenvolvendo a efetiva
governança em parceria com o poder estadual,
para garantia da qualidade do recobrimento e da
sua ampliação ao longo das áreas
reconhecidamente mais sensíveis, eliminado a
geração de problemas de trafegabilidade aos
usuários ao longo do trecho

Este impacto benéfico está relacionado as atividades de
conservação e manutenção da via e áreas verdes. Sem o
empreendimento os benefícios do impacto positivo não serão
alcançados. No entanto, a conservação da biodiversidade
também poderá ocorrer a partir do momento que a estrada não
for restaurada, tendo em vista as dificuldades de trafegabilidade
da rodovia, que dificulta o acesso inclusive para extração ilegal
de madeira. Além de ser pouco atrativo para o uso e ocupação
do solo, pela precária infraestrutura local, urbana e da rodovia.
Cabe ressaltar, que a facilidade de acesso facilitaria a
fiscalização dos órgão ambientais e reduziria os custos
operacionais das UCs presentes no trecho.

A simples ações de conservação e manutenção da via e da áreas
verdes por si só já promoverá o aumento da abundância da flora e
incremento de novos hábitats, que a médio prazo promoverá um
aumento no número de espécies de fauna, mesmo sem os
programas ambientais para potencializar estas ações.

Os programas de Proteção a Flora,
Monitoramento da Fauna e Monitoramento,
Recuperação de Passivos, Recuperação de Áreas
Degradadas e Compensação Ambiental irão
potencializar as ações de recuperação na fase de
operação..

MEIO FÍSICO
Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

3018

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Poluição do ar

Os riscos da geração da poluição do ar causados pelo atual nível
de tráfego de usuários permanecerão com a geração de
materiais particulados e emissão de gases dos veículos sem
nenhum tipo de controle efetivo dada as condições atuais do
segmento rodoviário

Os efeitos da poluição do ar durante a fase de operação referentes
à geração de particulados no ar (poeira) estarão mitigados pela
pavimentação rodoviária, porém a continuidade da poluição do ar
gerada por motores de combustão por combustíveis fósseis
tendem a permanecer e/ou elevar dada a intensificação do tráfego
com condições insatisfatórias para a saúde humana, cobertura
vegetal e espécimes da fauna silvestre

Poluição sonora

Os riscos de geração poluição sonora causados pelo atual nível
de tráfego de usuários permanecerão sem nenhum tipo de
controle e deverão se elevar possivelmente em decorrência da
elevação do número de usuários transitando no segmento em
condições inadequadas de segurança

Os efeitos da poluição sonora durante a fase de operação estarão
presentes independente de controle, tendo em vista o aumento
do tráfego de veículos, gerando prejuízos em decorrência da
elevação dos níveis de ruídos previstos na legislação em faixas
prejudiciais aos seres humanos e espécies da fauna silvestre

Os riscos de aumento de enchentes permanecerão como
cenário presente, tendo em vistas os níveis de precipitação
pluviométrica elevados da região, apesar das obras de arte
correntes instaladas e da interceptação de cursos d’água e
talvegues

Os efeitos do aumento de risco de enchentes durante a fase de
operação poderão ser observados se as medidas propostas
durante a execução das obras não tenham sido executadas, nos
locais com topografia mais incidente e com ausência de medidas
básicas de manutenção e limpeza dos canais de drenagem,
derivado do processo de impermeabilização do solo (pavimento)

Os riscos de contaminação no solo e na água atualmente são
relevantes para o transporte de produtos perigosos
(combustíveis e químicos), ou seja, que por ocorrência de
eventuais sinistros, permanecerão atuantes e com elevado nível
de impacto sobre o solo, águas superficiais e subterrâneas em
razão da condição do trecho

Os efeitos da contaminação no solo e na água superficial e
subterrânea durante a fase de operação poderão ocorrer em
canteiros instalados para a execução das obras de manutenção
eventuais e quanto ao manuseio de produtos químicos,
combustíveis fósseis, agrotóxicos e fertilizantes aliado ao
transporte de produtos perigosos, assim como na operação de
postos de abastecimento de combustíveis para prestação de
serviços às comunidades e usuários ao longo do trecho

Aumento de risco de
enchentes

Contaminação do solo
e da água

3019

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
Os efeitos da poluição do ar durante a fase de
operação referentes à geração de particulados
no ar (poeira) estarão mitigados pela
pavimentação rodoviária, porém a continuidade
da poluição do ar gerada por motores de
combustão por combustíveis fósseis tendem a
permanecer e/ou elevar dada a intensificação do
tráfego com condições insatisfatórias para a
saúde humana, cobertura vegetal e espécimes
da fauna silvestre
Os efeitos da poluição sonora durante a fase de
operação estarão presentes independente de
controle, tendo em vista o aumento do tráfego
de veículos, gerando prejuízos em decorrência
da elevação dos níveis de ruídos previstos na
legislação em faixas prejudiciais aos seres
humanos e espécies da fauna silvestre
Os efeitos do aumento de risco de enchentes
durante a fase de operação poderão ser
observados se as medidas propostas durante a
execução das obras tenham sido executadas, nos
locais com topografia mais incidente e com a
presença de medidas básicas de manutenção e
limpeza dos canais de drenagem, derivado do
processo de impermeabilização do solo
(pavimento)
Os efeitos da contaminação no solo e na água
superficial e subterrânea durante a fase de
operação serão eliminados com a
implementação de procedimentos e cuidados
nas eventuais atividades de manutenção e
conservação e no manuseio de produtos
químicos, combustíveis fósseis, agrotóxicos,
fertilizantes e postos de combustíveis aliado ao
transporte de produtos perigosos, evitando
ocorrências de sinistros na prestação de serviços

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Proteção do solo e dos
recursos hídricos

Os riscos de proteção do solo e dos recursos hídricos
atualmente se configuram permanentes e sem a adoção de
atividades que busquem uma condição de proteção mais
eficiente face a necessidade de medidas atuantes contra a
continuidade dos danos em curso

Os efeitos da proteção do solo e dos recursos hídricos durante a
fase de operação deverão ser constatados na ausência das
medidas e atividades favoráveis à conservação e manutenção das
áreas sem cobertura vegetal e controle sobre a faixa de domínio

Indução de processos
erosivos

Os riscos de indução de processos erosivos verificam-se em
situações graves relativas aos processos erosivos instalados e na
sua continuidade em ambos os lados da rodovia, com tendência
a se intensificarem com o passar do tempo devido à
precipitação pluviométrica da região e ausência de controle
para eliminação das causas

Os efeitos da indução de processos erosivos durante a fase de
operação são previsíveis na ausência de atividades de conservação
nos locais onde foram objeto de obras civis decorrentes da
movimentação de solo e da movimentação intensa de veículos em
operação, acelerada pela precipitação pluviométrica elevada na
região

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
às comunidades e aos usuários ao longo do
trecho

Os efeitos da proteção do solo e dos recursos
hídricos serão positivos com a adoção de
atividades de conservação e/ou manutenção das
áreas com recobrimento vegetal e controle sobre
a faixa de domínio
Os efeitos de indução de processos erosivos
serão contidos com a adoção de medidas e
serviços de conservação e manutenção da via,
das áreas com recobrimento vegetal e de
proteção da faixa de domínio, as quais visam
alcançar a melhor estabilidade do solo nos locais
alterados pelas obras

MEIO SOCIOECONÔMICO
Não realização do empreendimento

Melhoria de acesso

Aumento do fluxo de
veículos e acidentes

A rodovia se encontra em condições de difícil trafegabilidade,
em especial nos períodos de chuvas, o cenário de não realização
do empreendimento não ocasiona a melhoria de acesso.

Com a atual situação da rodovia não existem condições para o
aumento do fluxo de automóveis.

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

A melhoria de acesso ao trecho, no geral, somado à baixa
densidade populacional, acarreta em um aumento de ocupações,
uma das consequências da especulação imobiliária.

Intensificação do tráfego, e aumento do número de acidentes,
principalmente atropelamento de fauna.
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
Otimizar e ampliar as redes de circulação
intermunicipal, facilita os deslocamentos
mediante melhoria e manutenção das estradas
vicinais. O uso de medidas de redução de danos
como sinalização, iluminação, comunicação com
as comunidades do entorno, orientam e
garantem mais segurança no trecho.
Implantação de sinalização, redutores de
velocidade, postos de fiscalização, medidas
protetoras à fauna reduzem as possibilidades de
acidentes. Instalação de mecanismos de
proteção, como a mureta (ou defensa metálica),
não minimizam a taxa de acidentes em si, mas
sim a gravidade destes.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Maior segurança viária

Com a atual situação da rodovia não existem condições para a
maior segurança viária

Melhoria nas condições de trafegabilidade, visualização da pista,
em decorrência da conservação e manutenção da via.

Diminuição de
acidentes rodoviários

Com a atual situação da rodovia não existem condições para a
diminuição dos acidentes rodoviários.

Melhoria nas condições de trafegabilidade, visualização da pista,
em decorrência da conservação e manutenção da via.

Com a atual situação da rodovia não ocorre a expansão da
malha viária.

A área de estudo apresenta duas rodovias implantadas, porém
não pavimentadas (AM-364 e acesso à comunidade de Ramal da
Eletro no município de Manicoré), e outra planejada, interligando
a BR-319/AM a cidade de Tapauá (AM-366). Como consta nos
Planos Diretores dos respectivos municípios, a pavimentação
destas rodovias depende, em primeiro plano, da restauração da
BR-319/AM. Existe uma alta probabilidade de vicinais serem
abertas a partir do eixo da rodovia para a extração ilegal de
madeira e uso e ocupação do solo. Esta possibilidade parece maior
no trecho centro sul do estudo, no qual existem trechos não

Expansão da malha
viária
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
Algumas atividades promovem uma melhor
trafegabilidade e, consequentemente, segurança
viária, como por exemplo, construção de OAES
de concreto (pontes) e OACS (bueiros) que tem
potencial de aumentar a segurança de usuários
ao deslocar no trecho, uma vez que vão
contribuir para controle de enchentes e
acidentes. Implantação de sinalização, redutores
de velocidade, postos de fiscalização, medidas
protetoras à fauna. Instalação de mecanismos de
proteção, como a mureta (ou defensa metálica),
por exemplo, não minimizam a taxa de acidentes
em si, mas sim a gravidade destes.
Algumas atividades promovem uma melhor
trafegabilidade e, consequentemente, segurança
viária, como por exemplo, construção de OAES
de concreto (pontes) e OACS (bueiros) que tem
potencial de aumentar a segurança de usuários
ao deslocar no trecho, uma vez que vão
contribuir para controle de enchentes e
acidentes. Implantação de sinalização, redutores
de velocidade, postos de fiscalização, medidas
protetoras à fauna. Instalação de mecanismos de
proteção, como a mureta (ou defensa metálica),
por exemplo, não minimizam a taxa de acidentes
em si, mas sim a gravidade destes.
O papel dos zoneamentos existentes, a
regularização fundiária, e a governança em nível
estadual e municipal faz com que a rodovia se
torne um eixo de integração e desenvolvimento.
O mosaico de áreas protegidas e o processo
continuado que segue capacitando a população
para empreender em negócios sustentáveis
garante que os moradores das comunidades
também sejam os protetores da terra.

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

protegidos por Unidades de Conservação.

Interferência nas
comunidades locais
tradicionais e não
tradicionais

Aumento da
governança

Abertura de ramais de forma indiscriminada contribuindo para a
exploração de atividade madeireira e para a expansão da
agropecuária, processos de degradação do meio ambiente.

O processo de aumento do afluxo da população na região e o tipo
de uso do solo a ser estabelecido durante a fase de operação da
rodovia são questões que devem ser consideradas quanto à
geração de conflitos futuros. A abertura de ramais de forma
indiscriminada contribui para a exploração de atividade madeireira
ilegal e para a expansão da agropecuária, que serão beneficiadas
pela melhoria do fluxo na rodovia.

Com a atual situação da rodovia não ocorre o aumento da
governança.

Com a rodovia restaurada, as diversas entidades municipais,
estaduais e federais, como Prefeituras, Governo Estadual,
Secretarias como a SEMA/AM, Corpo de Bombeiros, Polícia
Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI, além dos órgãos de
fiscalização como IPAAM, ICMBio e IBAMA, tem maior
acessibilidade às áreas críticas. Com isso, diversos serviços são
prestados com mais eficiência, além de melhoria na atuação
dessas organizações.
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Nas comunidades que possuem um número
maior de moradores adotar medidas adequadas
para evitar transtornos da operação da rodovia,
como implantação de sinalização, redutores de
velocidade, construção de passarelas, pontos de
ônibus, retornos rodoviários. O papel dos
zoneamentos existentes e a governança em nível
estadual e municipal se torna fundamental para
que a rodovia se torne um eixo de integração e
desenvolvimento, não um vetor de
desmatamento e alterações no uso do solo que
venha a degradar a região. O mosaico de áreas
protegidas e o processo continuado que segue
capacitando a população para empreender em
negócios sustentáveis garante que os moradores
das comunidades também sejam os protetores
da terra.
O papel dos zoneamentos existentes, a
regularização fundiária, e a governança em nível
estadual e municipal faz com que a rodovia se
torne um eixo de integração e desenvolvimento.
O mosaico de áreas protegidas e o processo
continuado que segue capacitando a população
para empreender em negócios sustentáveis
garante que os moradores das comunidades
também sejam os protetores da terra.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Aumento da
oportunidade de
acesso à saúde e
educação

Não realização do empreendimento

Com a atual situação da rodovia não ocorre o aumento da
oportunidade de acesso à saúde e educação. A falta de
infraestrutura nos assentamentos, por exemplo, tem
inviabilizado a vida da população no local, impulsionando a
evasão, sobretudo de jovens, que saem para tentar a vida em
outro lugar.

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras

A restauração da estrada possibilita um maior fluxo de alunos das
comunidades afastadas dos centros urbanos. Em face da recém
adquirida facilidade de locomoção, acontece uma diminuição no
índice de evasão escolar, principalmente, entre a população
jovem. Por meio da facilidade na locomoção entre os municípios, a
população tem facilidade de acesso aos serviços de educação, pois
a operacionalização da estrada facilita o deslocamento em tempo
reduzido dos moradores da área. Esta nova realidade também
impacta os professores que tem suas atividades restritas ao
espaço físico da escola. Melhor trafegabilidade permite também
um deslocamento mais constante para aperfeiçoamento
profissional em capitais ou cidades maiores, como Humaitá. O
mesmo é válido para demais profissionais, tais como: agentes de
saúde, técnicos agrícolas, dentre outros.

Ampliação da infraestrutura de serviços de saúde
e educação, bem como o transporte para facilitar
os deslocamentos dos moradores.

Iniciativas de órgãos como o ICMBio, SEMA/AM
e instituições do poder público, relacionados ao
turismo promovem o desenvolvimento desta
atividade na região, consolidando o turismo de
base comunitária como forma de
desenvolvimento sustentável cuidando do
ambiente, e promovendo a dinamização da
economia local. O “Plano de Governança – UC's
Estaduais da BR-319”, estrutura dois portais na
BR-319/AM, que funcionam como centro de
informação, postos de fiscalização e apoio ao
turista; e a implantação do PROGETUR
(Programa Estadual de Turismo em Áreas
Protegidas). Os portais funcionam como espaço
de apoio aos viajantes e turistas, onde são
divulgados os atrativos turísticos e atividades nas
Unidades de Conservação.
Melhoria no acesso, dinamização da economia,
estruturação das cadeias produtivas, e planos
diretores dos municípios adequados ao novo
cenário da rodovia e promovem seu devido
zoneamento, bem como as medidas de

Potencialização do
turismo local e acesso
a cultura e lazer

Não foram registradas atividades turísticas na região da BR319/AM, trecho do meio, situação que permanecerá, no cenário
de não realização do empreendimento.

O desenvolvimento da atividade econômica de turismo ocorre a
partir de uma série de fatores, partindo do pressuposto que a
rodovia, asfaltada, por si só, facilita o acesso à região, como um
todo. Com a pavimentação da rodovia, o turismo ocorre de três
formas: primeiramente ocorre o aumento do contingente de
pessoas na participação dos eventos culturais e religiosos da
região. Além disso, acontece o surgimento de outros eventos
comemorativos com o novo contingente de pessoas decorrente da
migração causada pela facilidade do acesso realizado por meio
terrestre. Em terceiro lugar, ocorre o turismo embasado na
visitação das belezas cênicas da Amazônia.

Aumento do afluxo
populacional

A ocupação no trecho correspondente à BR-319/AM está
diretamente ligado à sua construção nos anos de 1970. Ao longo
das décadas seguintes houve um incremento populacional
constante com destaque para os anos de 2010 até os dias
atuais, sendo o mais recente no segundo semestre de 2019, e

Incremento na população local, que sem a infraestrutura
adequada de moradia e trabalho acarreta em maior pressão sobre
a infraestrutura dos serviços públicos locais e possíveis conflitos
sociais.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

segue ocorrendo.

Especulação
imobiliária

Famílias migram para a região motivadas pela abertura da
estrada e principalmente pela facilidade para adquirir terras e a
possibilidade de criar gado e desenvolver agricultura.

Motivadas pela abertura da estrada e principalmente pela
facilidade para adquirir terras e a possibilidade de criar gado e
desenvolver agricultura famílias migram para a região.
Considerando as atuais formas de uso do solo, a partir do instante
da consolidação e pavimentação da via, a tendência é a partir das
poucas aglomerações existentes, a instalação de atividades mistas
(residência/comércio) e aumento de residências.

Uso e ocupação do
solo e grilagem

A rodovia em condições de difícil trafegabilidade, em especial
nos períodos de chuvas, favorece o surgimento de estradas
informais abertas pelos agropecuaristas e madeireiros
instalados na região ocasionando considerável desmatamento
pela falta de controle. Ocorre a migração de famílias motivadas
pela abertura da estrada e principalmente pela facilidade para
adquirir terras e a possibilidade de criar gado e desenvolver
agricultura.

A melhoria do acesso facilita a abertura de ramais de forma
indiscriminada contribuindo para a exploração de atividade
madeireira e para a expansão da agropecuária, intensificando esse
processo na área de estudo, alterando a paisagem com o processo
de conversão de áreas de floresta e cerrado em pastagens e
lavouras temporárias. Um vetor de desmatamento e alterações no
uso do solo que venha a degradar a região.
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
desenvolvimento e potencialização das
atividades turísticas e de lazer. Esses novos
moradores se capacitam para empreender em
negócios sustentáveis, com boas práticas sobre o
uso dos recursos naturais, e estruturação das
cadeias produtivas.
No caso desta região, a existência de Unidades
de Conservação permite o
regramento/zoneamento de áreas propícias para
a ampliação e consolidação dos adensamentos já
existentes e os novos. Os planos diretores dos
municípios e o programa de regularização
fundiária realizam o regramento de expansão e
urbanização.
O papel dos zoneamentos existentes e a
governança em nível estadual e municipal se
torna fundamental neste momento para que a
rodovia se torne um eixo de integração e
desenvolvimento. No caso desta região, a
existência de Unidades de Conservação permite
o regramento/zoneamento de áreas propícias
para a ampliação e consolidação dos
adensamentos já existentes e os novos. Os
planos diretores dos municípios e o programa de
regularização fundiária realizam o regramento de
expansão e urbanização. Ocorre a exploração
adequada da biodiversidade para produzir bens
e serviços de alto valor agregado para um
mercado globalizado, como por exemplo,
produtos florestais madeireiros certificados,
produtos florestais não madeireiros, fibras,
recursos genéticos, e agricultura orgânica.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Implantação de
atividades
agropecuárias

Pressão sobre a
infraestrutura e
serviços públicos locais

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

A rodovia em condições de difícil trafegabilidade, em especial
nos períodos de chuvas, favorece o surgimento de estradas
informais abertas pelos agropecuaristas instalados na região
ocasionando considerável desmatamento pela falta de controle.
Ocorre a migração de famílias motivadas pela abertura da
estrada e principalmente pela facilidade para adquirir terras e a
possibilidade de criar gado e desenvolver agricultura. Áreas de
uso com predominância do extrativismo e subsistência.

A melhoria do acesso facilita a abertura de ramais de forma
indiscriminada contribuem para a expansão da agropecuária,
intensificando esse processo na área de estudo, alterando a
paisagem com o processo de conversão de áreas de floresta e
cerrado em pastagens e lavouras temporárias. Um vetor de
desmatamento e alterações no uso do solo..

No cenário de não realização do empreendimento a
infraestrutura local permanecerá absorvendo a mesma
demanda dos moradores da área.

A expansão das periferias urbanas dos municípios no entorno da
rodovia, acarreta em impactos sobre a estrutura de serviços
públicos das cidades. O adensamento populacional desordenado
resulta em aumento das demandas por serviços como: rede de
fornecimento de água, rede de esgotos, escolas, unidades de
atendimento ambulatorial e hospitalar, segurança pública e
telecomunicações.
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
O papel dos zoneamentos existentes e a
governança em nível estadual e municipal se
torna fundamental neste momento para que a
rodovia se torne um eixo de integração e
desenvolvimento. No caso desta região, a
existência de Unidades de Conservação permite
o regramento/zoneamento de áreas propícias
para a ampliação e consolidação dos
adensamentos já existentes e os novos. Os
planos diretores dos municípios e o programa de
regularização fundiária realizam o regramento de
expansão e urbanização. Ocorre a exploração
adequada da biodiversidade para produzir bens
e serviços de alto valor agregado para um
mercado globalizado, como por exemplo,
produtos florestais madeireiros certificados,
produtos florestais não madeireiros, fibras,
recursos genéticos, e agricultura orgânica.
O papel dos zoneamentos existentes e a
governança em nível estadual e municipal se
torna fundamental neste momento para que a
rodovia se torne um eixo de integração e
desenvolvimento. No caso desta região, a
existência de Unidades de Conservação permite
o regramento/zoneamento de áreas propícias
para a ampliação e consolidação dos
adensamentos já existentes e os novos. Os
planos diretores dos municípios e o programa de
regularização fundiária realizam o regramento de
expansão e urbanização.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Aumento de riscos à
saúde

Nesse cenário as condições de saúde da população permanecem
iguais, suscetíveis aos mesmos riscos.

Decorre, em maior intensidade, do aumento do fluxo de veículos
e/ou acidentes advindo da melhor trafegabilidade da rodovia.

Alteração do quadro
demográfico

Famílias migram para a região motivadas pela abertura da
estrada e principalmente pela facilidade para adquirir terras e a
possibilidade de criar gado e desenvolver agricultura.

Incremento na população local, que sem a infraestrutura
adequada de moradia e trabalho acarreta em maior pressão sobre
a infraestrutura dos serviços públicos locais e possíveis conflitos
sociais.

No cenário de não realização do empreendimento não haveria a
alteração de qualidade de vida da população, permanecendo as
mesmas condições atuais.

Famílias migram para a região impulsionadas pela melhoria de
acesso, que sem a devida implementação das oportunidades de
dinamização da economia e regramento para o uso e ocupação do
solo impactam na pressão sobre a infraestrutura e serviços
públicos locais. Aglomerações de pessoas, resultam na geração de
detritos orgânicos, recicláveis, químicos e efluentes sanitários. A
disposição e o acúmulo desses detritos e efluentes em locais
inadequados contribuem para a proliferação de vetores de
doenças, como ratos e insetos, bem como para a poluição dos
corpos hídricos da região. Melhoria nas condições de
trafegabilidade, visualização da pista, em decorrência da
conservação e manutenção da via.

Alteração da qualidade
de vida
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
Algumas atividades promovem uma melhor
trafegabilidade e, consequentemente, segurança
viária, como por exemplo, construção de OAES
de concreto (pontes) e OACS (bueiros) que tem
potencial de aumentar a segurança de usuários
ao deslocar no trecho, uma vez que vão
contribuir para controle de enchentes e
acidentes. Implantação de sinalização, redutores
de velocidade, postos de fiscalização, medidas
protetoras à fauna. Instalação de mecanismos de
proteção, como a mureta (ou defensa metálica),
por exemplo, não minimizam a taxa de acidentes
em si, mas sim a gravidade destes.
Melhoria no acesso, dinamização da economia,
estruturação das cadeias produtivas, e planos
diretores dos municípios adequados ao novo
cenário da rodovia e promovem seu devido
zoneamento, bem como as medidas de
desenvolvimento e potencialização das
atividades turísticas e de lazer. Esses novos
moradores se capacitam para empreender em
negócios sustentáveis, com boas práticas sobre o
uso dos recursos naturais, e estruturação das
cadeias produtivas.
Nas comunidades que possuem um número
maior de moradores adotar medidas adequadas
para evitar transtornos da operação da rodovia,
como implantação de sinalização, redutores de
velocidade, construção de passarelas, pontos de
ônibus, retornos rodoviários. O papel dos
zoneamentos existentes e a governança em nível
estadual e municipal se torna fundamental para
que a rodovia se torne um eixo de integração e
desenvolvimento, não um vetor de
desmatamento e alterações no uso do solo que
venha a degradar a região. O mosaico de áreas
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Dinamização da
economia local

Intensificação de
acidentes rodoviários

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

A baixa taxa de urbanização e de densidade demográfica da
região contribui para áreas urbanas pouco desenvolvidas. Nesse
cenário com as dificuldades de deslocamento pela rodovia, e de
geração de emprego e renda na área de estudo não acontece a
dinamização da economia.

As cadeias produtivas não estão estruturadas para concorrerem
com o mercado externo, há falta de viabilidade econômica para o
escoamento de mercadorias pelo modal rodoviário.

Com a atual situação da rodovia não existem condições para a
intensificação dos acidentes rodoviários.

Intensificação do tráfego, e aumento do número de acidentes,
principalmente atropelamento de fauna.
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
protegidas e o processo continuado que segue
capacitando a população para empreender em
negócios sustentáveis garante que os moradores
das comunidades também sejam os protetores
da terra.

Os Plano de desenvolvimento do turismo, plano
de desenvolvimento das cadeias produtivas,
incentivo planejado e com regramento dos
prestadores de serviços especializados como,
oficinas mecânicas, entreposto de
abastecimento (alimentos, combustíveis, etc.), e
hospedagem, dinamizam a economia. A melhoria
de acesso e a implantação de pousadas, feiras de
produtos locais, venda de artesanato,
potencializam o turismo local, bem como a
exploração adequada da biodiversidade para
produzir bens e serviços de alto valor agregado
para um mercado globalizado, como por
exemplo, produtos florestais madeireiros
certificados, produtos florestais não madeireiros,
fibras, recursos genéticos, e agricultura orgânica.
Tendo em vista a baixa circulação de veículos, no
trecho estudado, possíveis desvios e alteração de
tráfego apresentam pouca interferência para a
população em trânsito. O uso de medidas de
redução de danos como sinalização, iluminação,
comunicação com as comunidades, redutores de
velocidade, postos de fiscalização, medidas
protetoras à fauna reduzem as possibilidades de
acidentes. Instalação de mecanismos de
proteção, como a mureta (ou defensa metálica),
não minimizam a taxa de acidentes em si, mas
sim a gravidade destes.
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Intensificação de
conflitos locais

Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

Na questão fundiária são relatados pelos moradores os
problemas de invasão de terra, expulsão de moradores que
tradicionalmente ocuparam as áreas e consequentemente o seu
processo de grilagem. Os conflitos de caça e mineração, e a falta
de ordenamento da pesca em determinadas áreas somada à
ausência de fiscalização por parte dos órgãos competentes e
consequente invasão de lagos e a pesca predatória são
frequentes. A exploração ilegal de madeira está associada à
expansão das frentes de ocupação.

O processo de expansão da ocupação demográfica na região e o
tipo de uso do solo a ser estabelecido durante a fase de operação
da rodovia são questões que devem ser consideradas quanto à
geração de conflitos futuros. A expansão da rede viária conjugada
à rede de cidades e vilas constituem, seguramente, a face mais
visível das transformações operadas no território amazônico. As
obras de pavimentação da BR-319/AM podem intensificar esse
processo na área de estudo, alterando a paisagem com o processo
de conversão de áreas de floresta e cerrado em pastagens e
lavouras temporárias. Também ocorre a especulação fundiária, o
aumento dos fluxos migratórios, a exploração ilegal de madeira e
a apropriação de terras públicas da União, além da expansão das
atividades agropecuárias, como o cultivo de grãos.
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
Nas comunidades que possuem um número
maior de moradores medidas adequadas evitam
transtornos da operação da rodovia, com
implantação de sinalização, redutores de
velocidade, construção de passarelas, pontos de
ônibus, retornos rodoviários. O papel dos
zoneamentos existentes e a governança em nível
estadual e municipal é fundamental neste
momento para que a rodovia se torne um eixo
de integração e desenvolvimento. No caso desta
região, a existência de Unidades de Conservação
permite o regramento/zoneamento de áreas
propícias para a ampliação e consolidação dos
adensamentos já existentes e os novos. Os
planos diretores dos municípios e o programa de
regularização fundiária realizam o regramento de
expansão e urbanização. Ocorre a exploração
adequada da biodiversidade para produzir bens
e serviços de alto valor agregado para um
mercado globalizado, como por exemplo,
produtos florestais madeireiros certificados,
produtos florestais não madeireiros, fibras,
recursos genéticos, e agricultura orgânica.
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