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5.1. Introdução
Neste capítulo, serão tratadas as compatibilidades do empreendimento com a
legislação vigente e os planos e programas compatíveis. Foram abordadas leis, normas,
planos e instruções, nos âmbitos federal, estadual e municipais, correlacionando estes
instrumentos jurídicos e organizacionais com a rodovia BR-319/AM. Para a legislação
federal, foram analisadas 21 normas, além da própria Constituição Federal. Já na legislação
estadual, foram analisadas outras 16 normas, dentre estas zoneamentos ecológicos e
decretos de criação de unidades de conservação. Por fim, na análise da legislação municipal,
a ênfase maior foi aplicada aos Planos Diretores dos municípios de Humaitá, Manicoré,
Borba e Tapauá, de grande relevância para este estudo, em virtude de suas diretrizes para o
desenvolvimento urbano e ambiental e demais providências relativas ao planejamento e à
gestão do território. Ressalta-se que os municípios de Beruri e Canutama apresentam seus
Planos Diretores ainda em fase de elaboração, motivo pelo qual não foram avaliados neste
estudo. Além disso, serão apresentados 18 planos e programas, públicos ou de iniciativa
privada, propostos ou em andamento, na área de estudo, procedendo discussão a respeito
de sua compatibilidade com o empreendimento.
Enfatiza-se, ainda, que foram identificadas atividades ou empreendimentos
existentes ou previstos para a Área de Estudo que possam apresentar sinergia com os
impactos do empreendimento.
Por fim, é apontado que as normas analisadas neste capítulo serão descritas apenas
no conteúdo relacionado com as atividades e ações a serem desenvolvidas pelo
empreendimento.
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5.2. Aspectos Gerais da Legislação Ambiental Aplicada ao Empreendimento
É de grande relevância entendermos a importância da construção das rodovias
como evolução dos primordiais caminhos, onde os homens desenvolveram métodos que
facilitassem seus percursos e possibilitassem o desenvolvimento econômico.
Antes, projetadas e implantadas sem qualquer preocupação com as questões
ambientais, as construções das rodovias geraram diversos impactos como erosões,
desmatamento, diminuição da biodiversidade, além da ocupação desenfreada e
desordenada do entorno da rodovia, principalmente, no tocante à faixa de domínio.
Estes impactos, além de originar um legado negativo de diversos passivos
ambientais, ainda acarretaram em falta de segurança para os usuários e comunidades
lindeiras às rodovias.
A evolução da sociedade moderna, impreterivelmente, aponta, há tempos, que a
única forma de sua sobrevivência é o desenvolvimento sustentável. Para isso, o Brasil vem
contando com amparo legítimo que busca garantir o desenvolvimento sustentável de uma
relação saudável com o meio ambiente.
Respeitando a importância da floresta amazônica e sabendo da relevância de
oferecer acessibilidade local, qualidade de vida, benefícios sociais e econômicos, para as
populações locais, a BR-319 repavimentada se faz necessária, enquanto eixo de integração
das capitais de Rondônia (Porto Velho) e do Amazonas (Manaus) ao Centro-Sul do país.
Sabendo da relevância dos avanços pelo país e preocupados com os impactos ambientais,
estudiosos desenvolveram ao longo do tempo estudos que pudessem viabilizar o progresso,
sem causar tantos impactos ambientais, como se faziam antigamente.
Sendo assim, antes de iniciar o apontamento das legislações federais, estaduais e
municipais que apresentam compatibilidade com o empreendimento será conduzido uma
breve descrição dos pilares ambientais e suas fundamentações.
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5.2.1. Legislação Federal
5.2.1.1. Do direito ambiental como direto fundamental
A proteção do meio ambiente é regulada pelo Estado, pois com base na Carta
Magna, constitui obrigação do Estado defender o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, o qual representa um bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida
para todos. Assim, é preciso entender que a degradação do meio ambiente ocasiona o fim
dos recursos naturais, o que pode representar o fim da própria humanidade, uma vez que
ambos coexistem, sem que haja a menos possibilidade de se isolar um do outro, tão
intrinsecamente ligados são. Em razão disso, as ações humanas devem se pautar pelos
aspectos ambientais e éticos na produção e desenvolvimento dos serviços causadores de
dano ambiental (BURSZTYN, Marcel. [org.]. Ciência, Ética e Sustentabilidade: desafios ao
novo século. Brasil: UNESCO. 2001. P. 11).
Ademais, prevê o art. 225 da CF/88 que todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações”.
Ato contínuo, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a
anular ato lesivo (...) ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor,
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência (art. 5º, inciso
LXXIII, CF/88).
5.2.1.2. Da Política Nacional do Meio Ambiente
A Política Nacional do Meio ambiente tem como finalidade a preservação, melhoria
e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições
ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da
dignidade da vida humana, atendendo aos princípios estabelecidos e visando a
contabilização desse desenvolvimento com a preservação da qualidade do meio ambiente e
do equilíbrio ecológico (Lei 6938/81, art. 2º, incisos I ao X, c/c art. 4º, inciso I).
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Alguns princípios importantes acompanham a implementação da PNMA, como
exemplo o Princípio do poluidor pagador, que funda claramente que o agente responsável
pela degradação ambiental deverá ressarcir pelos danos na exata proporção desta
deterioração. Cita-se que é adotada a Responsabilidade objetiva do agente causador da
degradação, bastando apenas o nexo causal entre a conduta e o resultado produzido.
Observa-se a lei PNMA visa proteger a saúde e bem-estar da população; fauna e
flora; qualidade do solo, das águas e do ar; interesses de proteção à natureza/paisagem;
ordenação territorial e planejamento regional e urbano; e segurança e ordem pública.
Dentre os instrumentos listados no art. 9o, destacam-se por sua relação com o
empreendimento:
•

o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;

•

o zoneamento ambiental;

•

a avaliação de impactos ambientais;

•

o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

•

a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público
federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante
interesse ecológico e reservas extrativistas;

•

o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;

•

o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou
utilizadoras dos recursos ambientais. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989);

•

instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro
ambiental e outros.
Cumpre-se destacar, que o licenciamento se divide em três etapas: A Licença Prévia

(LP) - solicitada na fase do planejamento da construção da rodovia. Neste momento serão
analisados a viabilidade ambiental; a Licença de Instalação (LI) – licença que autoriza o início
das obras. Só é liberada após a aprovação da Licença Prévia; e por último, a Licença de
Operação (LO) – que autoriza o funcionamento da estrada. Só concedida após atendidas
todas as exigências anteriores (Art. 2º Instrução Normativa IBAMA nº 184 de 17/07/2008).
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Após a compreensão da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, cumpre
esclarecer o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, como importante agente que
está diretamente ligado ao quadro de políticas públicas de meio ambiente do Brasil.
5.2.1.3. Do Sistema Nacional do Meio Ambiente
O Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA é constituído por órgãos e
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem
como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da
qualidade ambiental, de acordo com o art. 6º da lei mencionada acima.
A estrutura do SISNAMA é composta pelo Órgão Superior, formada pelo Conselho
de Governo. Em seguida, encontra-se o Órgão Consultivo e Deliberativo, composto pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Pelo Órgão Central, com o Ministério do
Meio Ambiente (Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República), Órgãos
Executores, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, Órgãos
Seccionais, formados por órgãos e entidades estaduais, e por fim, os órgãos Locais, em nível
municipal.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA delibera sobre as normas por
meio das resoluções, recomendações, proposições e a moção, como exemplo, o estudo
prévio do impacto ambiental – Resolução nº 01 de janeiro de 1986 e o licenciamento
ambiental ordinário - resolução nº 237 de dezembro de 1997.
O Ministério do meio ambiente, órgão central, tem a função de planejar, coordenar,
supervisionar e controlar a implementação da política nacional de meio ambiente.
Como órgãos executores, temos o IBAMA e o ICMBio, criado pela Lei 11.516/2007.
Ambos são responsáveis por executar e fazer executar a política nacional do meio ambiente.
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5.2.1.4. Do Cadastro Técnico Federal
O Cadastro Técnico Federal é dividido em dois tipos de cadastros distintos: o
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de
Recursos Naturais e o Cadastro Técnico Federal de instrumentos de Defesa Ambiental.
A finalidade do Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidoras e
Utilizadoras de Recursos Naturais é o monitoramento e controle das atividades que
potencialmente podem afetar o meio no qual está inserido um empreendimento, com essas
características.
No contexto da implantação de uma rodovia, o empreendedor, neste caso, o DNIT
submete-se às regras de inscrição nesse tipo de cadastro, permitindo-o candidato a
proceder com o licenciamento ambiental da rodovia BR-319/AM, perante ao órgão
ambiental competente para tal procedimento, o IBAMA.
5.2.1.5. Do Licenciamento Ambiental
Licenciamento Ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas
técnicas aplicáveis ao caso (art. 1º, inciso I, Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997).
Os fundamentos do Licenciamento Ambiental estão previstos na Lei 6.938/81, que
estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e institui
o Cadastro de Defesa Ambiental, já apresentados anteriormente.
Com a redação anterior à Lei Complementar nº 140/2011, a Lei 6.938/81, surge para
descentralizar a gestão, trazendo informações claras e eficazes com intuito de fortalecer a
cooperação entre os entes da federação e melhor conservação com meio ambiente natural.
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São ações administrativas da União, dentre outras, promover o licenciamento
ambiental de empreendimentos e atividades, e aprovar o manejo e a supressão de
vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas federais, terras
devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto em APAs;
e atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela União.
Cabe ao ente estadual promover o licenciamento ambiental de atividades ou
empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o
disposto nos arts. 7o e 9o. Promover o licenciamento ambiental de atividades ou
empreendimentos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas
pelo Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs). Aprovar o manejo e a
supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas estaduais
ou unidades de conservação do Estado, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs),
imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7o e atividades ou
empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Estado.
Cumpre mencionar a Lei 8.437 de 2015, que traz em seu artigo 3º, ações de
competência federal de empreendimentos ou atividades de rodovias federais, nos casos de
implantação, pavimentação e ampliação de capacidade com extensão igual ou superior a
duzentos quilômetros. Assim como, a regularização ambiental de rodovias pavimentadas,
podendo ser contemplada a autorização para as atividades de manutenção, conservação,
recuperação, restauração, ampliação de capacidade e melhoramento e as atividades de
manutenção, conservação, recuperação, restauração e melhoramento em rodovias federais
regularizadas.
Com o propósito de regulamentar o art. 7º, caput, inciso XIV, “h”, e parágrafo único,
da Lei Complementar nº 140/2011 supramencionada, é sancionado o Decreto nº 8.437 de
2015, que vem estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo
licenciamento será de competência da União (art. 1º).
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Para os fins deste Decreto, adotam-se algumas definições elencadas no art. 2º de
importante conhecimento para o entendimento do empreendimento em questão:
I - implantação de rodovia - construção de rodovia em acordo com as normas
rodoviárias de projetos geométricos, com ou sem pavimentação, observada a classe
estabelecida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;
II - pavimentação de rodovia - obras para execução do revestimento superior da
rodovia, com pavimento asfáltico, de concreto, cimento ou alvenaria poliédrica;
IX - restauração de rodovia pavimentada - conjunto de operações aplicadas à
rodovia com pavimento desgastado ou danificado, com o objetivo de restabelecer suas
características técnicas originais ou de adaptá-la às condições de tráfego atual e prolongar
seu período de vida útil, por meio de intervenções de reforço, reciclagem, reconstrução do
pavimento, recuperação, complementação ou substituição dos componentes da rodovia;
Esta Lei Complementar supramencionada, tem como objetivo fixar normas, nos
termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição
Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas
ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em
qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora (artigo 1°).
As ações de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão ser desenvolvidas de modo a atingir os objetivos previstos no art. 3º e a garantir o
desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas governamentais
(art. 6º).
Nota-se, que, os entes federativos podem valer-se, entre outros, dos seguintes
instrumentos de cooperação institucional: I - consórcios públicos, nos termos da legislação
em vigor; II - convênios, acordos de cooperação técnica e outros instrumentos similares com
órgãos e entidades do Poder Público, respeitado o art. 241 da Constituição Federal; III –
Comissão Tripartite Nacional, Comissões Tripartites Estaduais e Comissão Bipartite do
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Distrito Federal; IV - fundos públicos e privados e outros instrumentos econômicos; V delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos
nesta Lei Complementar; VI - delegação da execução de ações administrativas de um ente
federativo a outro, respeitados os requisitos previstos nesta Lei Complementar.
Salienta-se, que dependerão de prévio licenciamento ambiental, a construção,
instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma,
de causar degradação ambiental.
Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão
publicados no jornal oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação,
ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente.
5.2.1.6. Do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA)
Para compreender melhor a questão do impacto ambiental, cumpre-se mencionar
que a Resolução CONAMA nº 001 de 23 de janeiro de 1986, já abordava os critérios básicos
e diretrizes gerais para avaliação de impacto ambiental.
Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente,
afetam a saúde, segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas;
a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e por fim, a qualidade dos
recursos ambientais (art. 1º da Resolução).
O art. 2º da Resolução CONAMA nº 01/1986 prevê que, para a construção de
estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento (inciso I), deverá haver a
elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental –
RIMA.
Cumpre lembrar, ainda, que o art. 3º da Resolução CONAMA nº 237/1997 (norma
posterior à Resolução CONAMA nº 01/1986) prevê que a licença ambiental para
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empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de
significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/RIMA), ao qual dar-se-á
publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a
regulamentação.
Ademais, o parágrafo único do citado artigo estabelece que o “órgão ambiental
competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente
causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos ambientais
pertinentes ao respectivo processo de licenciamento”.
A Resolução nº 01/1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA visa
disciplinar o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, devendo atender as atividades técnicas de
Diagnóstico ambiental, antes da implantação do projeto, devendo levar em consideração o
meio físico, o meio biológico e os ecossistemas naturais, assim como, o meio sócio
econômico. Devendo, ainda, obedecer a Análise dos impactos ambientais do projeto e suas
alternativas, a Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, e a Elaboração do
programa de acompanhamento e monitoramento (Art. 6º e incisos I, II, III, IV).
Destaca-se, que a Resolução CONAMA 237/97, adota as seguintes definições:
Licenciamento Ambiental -

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental

competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos
e atividades utilizadoras de recursos ambientais , consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental;
Licença Ambiental - ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece
as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor; Estudos Ambientais – são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos
ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade
ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais
como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental
preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área
degradada e análise preliminar de risco; Impacto Ambiental Regional – é todo e qualquer
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impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou
em parte, o território de dois ou mais Estados (Art. 1º Resolução CONAMA).
5.2.1.7. Decreto no 10.239, de 11 de fevereiro de 2020 – Dispõe sobre o Conselho Nacional
da Amazônia Legal
Este decreto transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério do
Meio Ambiente para a Vice-Presidência da República. O referido conselho é um órgão
colegiado, ao qual compete coordenar e acompanhar a implementação das políticas
públicas relacionadas à Amazônia Legal.
Tendo em vista a competência do conselho no que concerne a: coordenar e integrar
as ações governamentais relacionadas à Amazônia Legal; assegurar a ação transversal e
coordenada da União, dos Estados, dos Municípios, da sociedade civil e do setor privado em
assuntos relacionados ao desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal; fortalecer a
presença do Estado na Amazônia Legal; acompanhar a implementação das políticas públicas
com vistas à inclusão social e à cidadania na Amazônia Legal; assegurar o aperfeiçoamento e
a integração dos sistemas de proteção ambiental; e, principalmente, coordenar as ações
destinadas à infraestrutura regional e articular medidas com vistas ao ordenamento
territorial; a atuação do Conselho Nacional da Amazônia Legal é de suma importância para
este empreendimento no sentido de auxiliar na distribuição de responsabilidades dos
impactos indiretos decorrentes da pavimentação da rodovia, aos seus entes legalmente
responsáveis, com intuito de evitar que o empreendedor submeta-se a consequências de
ações que não são de sua responsabilidade originária.
Tal solicitação poderá ser debatida pela Comissão Integradora das Políticas da
Amazônia Legal ou ainda em suas outras três comissões elencadas no artigo 7o do decreto.
Pelo exposto, e haja vista a Comissão Integradora das Políticas da Amazônia Legal,
prevista no art. 7o, a norma analisada poderá não apenas auxiliar nas demandas préexistentes da região, como também orientar uma das maiores problemáticas relacionadas
ao empreendimento, qual seja, dar tratamento aos impactos indiretos cujo equacionamento
coincide ou se relaciona com políticas ou serviços públicos de competência originária de
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outros órgãos ou entidades (ex: IBAMA; PRF; ICMBio; Governos Estaduais; Governos
Municipais; Ministério do Desenvolvimento Regional; outros).
5.2.1.8. Lei no 9.605, de 12/02/1998 – Lei de Crimes Ambientais
A Lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, é de extrema importância no âmbito do
licenciamento porque instituiu sanções e penalidades àqueles que descumprirem a
legislação.
Prevê o art. 225, da CF/88, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.
Expõe ainda, em seu parágrafo terceiro, que as condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Insta salientar que a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas
físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato (art. 3º, p. único).
Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes do
SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização
dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental,
ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de
compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação,
ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos
ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores (Art. 79-A).
A lei 9.605/98 e o Decreto nº 6.514/08, norteiam as atuações de fiscalização em
nível federal, trazendo as infrações e sanções no âmbito penal e administrativo.

224

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

5.2.1.9. Lei no 3.924, de 26/07/1961 – Dispõe sobre os monumentos Arqueológicos e Préhistóricos
Para que haja o melhor entendimento da legislação ambiental, aplicada ao
empreendimento, é de suma importância mencionarmos uma das legislações que trabalha
em prol da preservação do Patrimônio Cultural - Lei de nº 3.924, de 26 de julho de 1961, que
dispõe a respeito dos monumentos arqueológicos e pré-histórico de qualquer natureza
existentes no território nacional.
O artigo 216, § 1º da Constituição Federal de 1988, determinou que o Poder Público
com a colaboração da sociedade promoverá e protegerá o patrimônio cultural por meio de
entes específicos e por meio de outras formas de acautelamento e preservação.
Para tanto, constituem patrimônio cultural brasileiro, conforme art. 216, os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
Ato contínuo, consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos:
•

as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem
testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis,
montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e
quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da
autoridade competente;

•

os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos
paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha;
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•

os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou
de aldeamento, "estações" e "cerâmicos", nos quais se encontram vestígios
humanos de interesse arqueológico ou paleoetnográfico;

•

as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros
vestígios de atividade de paleoameríndios.
Para que as construções de obras de engenharia não sejam prejudicadas, quando

encontrados sítios em locais estratégicos, o caput do art. 22, estabelece que, caso seja
impossível a manutenção de um sítio arqueológico, objeto desta lei, poderá haver a
destruição, desde que, ocorra na forma e nas condições prescritas pelo Código de Minas,
uma vez concluída a sua exploração científica, mediante parecer favorável da Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ou do órgão oficial autorizado (IPHAN).
Com intuito de complementar a Lei 3.924/61 e assegurar a sua finalidade, foi criada
a Portaria IPHAN nº 230, de dezembro de 2002, que estabeleceu a necessidade de
compatibilizar as fases de obtenção de licenças ambientais, com os empreendimentos
potencialmente capazes de afetar o patrimônio arqueológico, objetivando o licenciamento
de empreendimentos potencialmente capazes de afetar o patrimônio arqueológico.
Cumpre ressaltar que o artigo 6º, da portaria mencionada acima, aborda a fase de
obtenção da licença de operação, mencionando que ao período de Implantação do
empreendimento, quando ocorrem as obras de engenharia, deverá ser executado o
Programa de Resgate Arqueológico proposto no EIA (estudo de impacto ambiental) e
detalhado na fase anterior.
Por fim, o art. 1º da mesma portaria traz vedações ao uso do fogo, sendo proibido o uso do
fogo:
I - nas florestas e demais formas de vegetação;
II - para queima pura e simples, assim entendida aquela não carbonizável, de: a) aparas de
madeira e resíduos florestais produzidos por serrarias e madeireiras, como forma de
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descarte desses materiais; b) material lenhoso, quando seu aproveitamento for
economicamente viável;
III - numa faixa de: a) quinze metros dos limites das faixas de segurança das linhas de
transmissão e distribuição de energia elétrica; b) cem metros ao redor da área de domínio
de subestação de energia elétrica; c) vinte e cinco metros ao redor da área de domínio de
estações de telecomunicações; d) cinquenta metros a partir de aceiro, que deve ser
preparado, mantido limpo e não cultivado, de dez metros de largura ao redor das Unidades
de Conservação; e) quinze metros de cada lado de rodovias estaduais e federais e de
ferrovias, medidos a partir da faixa de domínio.
As regras estabelecidas na Portaria n° 230, de 17 de dezembro de 2002, foram
revogados quando da publicação da Portaria Interministerial n° 60, de 24 de março de 2015
e da Instrução Normativa n° 1, de 25 de março de 2015.
Com a publicação das novas normas, consolidou-se a comum cooperação entre os
órgãos de licenciamento ambiental, visando disciplinar cada órgão no intuito de criar
cooperação e agilidade.
Portaria Interministerial supracitada, estabelece procedimentos administrativos que
disciplinam a atuação da Fundação Nacional do Índio-FUNAI, da Fundação Cultural
Palmares-FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN e do
Ministério da Saúde nos processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA.
A Instrução Normativa, estabelece procedimentos administrativos a serem
observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, quando
instado a se manifestar nos processos de licenciamento ambiental federal, estadual e
municipal em razão da existência de intervenção na Área de Influência Direta - AID do
empreendimento em bens culturais acautelados em âmbito federal.
Para os empreendimentos classificados como nível I, de baixa interferência sobre as
condições vigentes do solo, localizados em áreas alteradas, não coincidentes com sítios
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arqueológicos cadastrados, será exigido exclusivamente o Termo de Compromisso do
Empreendedor – TCE, conforme art. 15 da instrução normativa.
No caso de empreendimentos cujo licenciamento ambiental seja iniciado por pessoa
jurídica diversa da responsável pela realização das obras, o TCE, assinado pelo responsável
pela realização das obras, será exigido para a emissão da manifestação conclusiva do IPHAN
visando à Licença de Instalação, de acordo com o parágrafo único do artigo
supramencionado.
5.2.1.10. Lei no 9.795, de 27/04/1999 – Inclui a Política Nacional de Educação Ambiental
A lei 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, é
uma das propostas da Política Nacional do Meio Ambiente, prevista no art. 225, inciso VI, da
CF, devendo desenvolver campanhas, promovendo a educação ambiental em todos os níveis
de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo
e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (art. 1º da Lei de PNEA).
Ainda, segundo o artigo 2º, “A educação ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.”
O art. 3º da lei cita que todos têm direito à educação ambiental, incumbindo ao
Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas
públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria
do meio ambiente; às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira
integrada aos programas educacionais que desenvolvem; aos órgãos integrantes do Sistema
Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, promover ações de educação ambiental integradas
aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente; aos meios de
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comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de
informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão ambiental
em sua programação; às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas,
promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao
controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do
processo produtivo no meio ambiente; à sociedade como um todo, manter atenção
permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação
individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas
ambientais.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e nas
áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental,
respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental (art. 16).
O Decreto nº 4.281/2002, outorga caráter executório à lei 9.795/1999, aprofunda
seus conceitos, competências, atribuições e mecanismos à Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA).
A Política Nacional de Educação Ambiental será executada pelos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, pelas instituições
educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos públicos da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, envolvendo entidades não governamentais,
entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade (art. 1º).
O Órgão Gestor que coordenará a Política Nacional de Educação Ambiental, será
dirigido pelos Ministros de Estado do Meio Ambiente e da Educação. Aos dirigentes caberá
indicar seus respectivos representantes responsáveis pelas questões de Educação Ambiental
em cada Ministério. As Secretarias-Executivas dos Ministérios do Meio Ambiente e da
Educação, por sua vez, proverão o suporte técnico e administrativo necessários ao
desempenho das atribuições do Órgão Gestor. Cabe aos dirigentes a decisão, direção e
coordenação das atividades do Órgão Gestor, consultando, quando necessário, o Comitê
Assessor, na forma do art. 4o deste Decreto (art. 2º e parágrafos).
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A lei citada tem relação com a pavimentação da BR-319/AM, uma vez que, em fase
de execução de obras, um dos programas ambientais a serem executados é justamente o
Programa de Educação Ambiental.

5.2.1.11. Decreto nº 6.321, de 21/12/2007 – Estabelece Ações Relativas à Preservação,
Monitoramento e Controle de desmatamento no Bioma Amazônia
estabelece, no Bioma Amazônia, ações relativas à proteção de áreas ameaçadas de
degradação e à racionalização do uso do solo, de forma a prevenir, monitorar e controlar o
desmatamento ilegal (art. 1º).
No art. 1o, o Ministério do Meio Ambiente editará anualmente portaria com lista de
Municípios situados no Bioma Amazônia, cuja identificação das áreas será realizada a partir
da dinâmica histórica de desmatamento verificada pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais - INPE, com base nos seguintes critérios (art. 2º):
I - área total de floresta desmatada;
II - área total de floresta desmatada nos últimos três anos; e
III - aumento da taxa de desmatamento em pelo menos três, dos últimos cinco anos.
O Ministério do Meio Ambiente editará e atualizará periodicamente lista de
Municípios com desmatamento monitorado e sob controle, desde que o Município,
cumulativamente, cumpra os seguintes requisitos (art. 14):
I - possua oitenta por cento de seu território, excetuadas as unidades de
conservação de domínio público e terras indígenas homologadas, com imóveis rurais
devidamente monitorados na forma e de acordo com critérios técnicos fixados em instrução
normativa específica do INCRA, nos termos do art. 4o deste Decreto; e
II - mantenha taxa de desmatamento anual abaixo do limite estabelecido em
portaria do Ministério do Meio Ambiente.

230

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

Prevê o § 1º do citado art. 14 que a União priorizará em seus planos, programas e
projetos voltados à Região Amazônica os Municípios constantes da lista referida neste artigo
para fins de incentivos econômicos e fiscais, visando a produção florestal, agroextrativista e
agropecuária sustentáveis.
Prevê o § 2º do citado art. 14 que a qualquer Município situado no Bioma Amazônia
poderá integrar a lista referida no caput.
5.2.1.12. Instrução Normativa no 02, de 10/07/2015 (Ministério do Meio Ambiente)
A instrução normativa (IN) trata da supressão de vegetação e a captura, o
transporte, o armazenamento, a guarda e manejo de espécimes da fauna, no âmbito do
licenciamento ambiental, e a supressão de vegetação em caso de uso alternativo do solo
conforme definido pelo inciso VI, do art. 3º, da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que
envolvam espécies constantes das Listas Nacionais Oficiais de Espécies da Flora e da Fauna
Ameaçadas de Extinção, publicadas por meio das Portarias MMA nº 443, 444 e 445, de 17 de
dezembro de 2014.
A norma trata ainda dos procedimentos a serem aditados quando da supressão de
vegetação em área de ocorrência de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção,
especificando que será objeto de autorização emitida pelo órgão ambiental licenciador,
quando devidamente avaliados alternativas locacionais e a relevância da área.
O órgão ambiental licenciador poderá, no âmbito do licenciamento ambiental,
autorizar a captura, o transporte, o armazenamento, guarda e o manejo de exemplares das
espécies constantes das Listas publicadas pelas Portarias nº 444 e 445, de 2014, para fins de
desenvolvimento de estudos ambientais, levantamento, monitoramento, resgate e
conservação.
Ademais, todas as autorizações previstas na IN devem ser condicionadas à adoção
de medidas de mitigação e compensação que assegurem a conservação das espécies, que
devem guardar relação direta com os impactos identificados para a espécie.
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Pelo exposto, a norma analisada apresenta estreita relação com as atividades
desenvolvidas no empreendimento.
5.2.1.13. Instrução Normativa no 08, de 14/07/2017 (IBAMA)
Estabelece os procedimentos para a solicitação e emissão de Autorização para
Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico (Abio) no âmbito dos processos de
licenciamento ambiental federal. A IN traz uma série de regras a serem seguidas, tanto para
obtenção da Abio, quanto dos procedimentos a serem adotados em campo e de eventuais
alterações no Plano de Trabalho (PT).
Dentre

as

hipóteses

de

solicitação

da

Abio

tem-se

a

atividade

de

levantamento/diagnóstico de fauna terrestre e/ou biota aquática. Para a emissão da
autorização faz-se necessário a apresentação e aprovação do PT, de modo a analisar a
itemização e os respectivos conteúdos mínimos definidos pela Instituição.
Ressalta-se que no caso de empreendimentos rodoviários, o PT deverá seguir o
disposto na Instrução Normativa Ibama no 13/2013.
Pelo exposto, a norma analisada apresenta estreita relação com as atividades
desenvolvidas no empreendimento.
5.2.1.14. Instrução Normativa no 02, de 27/03/2012 (IBAMA)
A IN estabelece as diretrizes e os procedimentos para orientar e regular a
elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de programas e projetos de
educação ambiental a serem apresentados pelo empreendedor no âmbito do licenciamento
ambiental federal.
A norma esclarece que o Programa de Educação Ambiental deverá estruturar-se em
dois componentes: o Programa de Educação Ambiental (PEA), direcionado aos grupos sociais
da área de influência da atividade em processo de licenciamento; e o Programa de Educação
Ambiental dos Trabalhadores (Peat), direcionado aos trabalhadores envolvidos no
empreendimento objeto do licenciamento.
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O PEA deverá compreender a organização de processos de ensino-aprendizagem,
objetivando a participação dos grupos sociais das áreas de influência atividades ou
empreendimentos licenciamento, sendo elaborado com base nos resultados de um
diagnóstico socioambiental participativo, aqui considerado como parte integrante do
processo educativo, considerando os diferentes grupos sociais presentes em suas áreas de
influência.
Já o Peat compreenderá processos de ensino-aprendizagem com o objetivo de
desenvolver capacidades para que os trabalhadores avaliem as implicações dos danos e
riscos socioambientais decorrentes do empreendimento nos meios físico-natural e social em
sua área de influência.
Ademais, conforme previsto no Art. 6o, o PEA e o Peat deverão prever
procedimentos de avaliação permanente e continuada, com base em sistema de
monitoramento com metas e indicadores de processos e resultados, sob acompanhamento
e avaliação do Ibama.
Por fim, caso haja a presença de Unidades de Conservação (UC) na Área de
Influência do empreendimento, o PEA e o Peat deverão articular-se com normas, atividades
e Planos de Manejos das UC e com programas, projetos ou ações de educação ambiental
que estiverem em implementação na UC.
Inclusive, a respeito do tema e norma, faz-se de importantíssima relevância destacar
que o empreendedor já vem observando e aplicando o programa de educação ambiental
(PEA), o que se sucede hoje no âmbito dos serviços e ações de manutenção e conservação
rodoviárias da BR-319, conforme a matiz dos produtos/programas objeto do contrato de
consultoria especializada em gestão ambiental, para a prestação dos serviços de supervisão
e gerenciamento ambiental, bem como a elaboração de programas ambientais no âmbito da
execução dos serviços de manutenção/conservação da rodovia BR-319/AM/RO, contrato SR00641/2017, cuja existência tem a finalidade de atender o arcabouço normativo ambiental
em todas as esferas da federação, assim como em especial o respeito às condicionantes da
L.I. n° 1.111/2016 – IBAMA, em vigor, emitida com foco à autorização das ações contínuas e
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rotineiras de manutenção da rodovia federal em estudo, o que demonstra a atuação e
importância por parte do empreendedor quanto a seus empreendimentos e o zelo ao meioambiente seguro e sustentável, marchando pelo progresso e desenvolvimento, mas com
respeito às riquezas e peculiaridades da Amazônia.
Pelo exposto, a norma analisada apresenta estreita relação com as atividades
desenvolvidas no empreendimento.
5.2.1.15. Portaria Interministerial no 060, de 24/03/2015
A portaria estabelece procedimentos administrativos que disciplinam a atuação da
Fundação Nacional do Índio-FUNAI, da Fundação Cultural Palmares-FCP, do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN e do Ministério da Saúde nos processos de
licenciamento ambiental ordinário de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA.
Prevê o Art. 3o que no início do procedimento de licenciamento ambiental, o IBAMA
deverá, na Ficha de Caracterização da Atividade, solicitar informações do empreendedor
sobre possíveis intervenções em terra indígena, em terra quilombola, em bens culturais
acautelados e em áreas ou regiões de risco ou endêmicas para malária.
Os órgãos e entidades envolvidos no licenciamento ambiental deverão apresentar
ao IBAMA manifestação conclusiva sobre o estudo ambiental exigido para o licenciamento,
nos prazo de até noventa dias, no caso de EIA/RIMA, e de até 30 dias, nos demais casos.
Porém, a ausência de manifestação dos órgãos e entidades no prazo estabelecido não
implicará prejuízo ao andamento do processo de licenciamento ambiental, nem para a
expedição da respectiva licença.
As condicionantes e medidas indicadas na manifestação dos órgãos e entidades
deverão guardar relação direta com os impactos identificados nos estudos apresentados
pelo empreendedor, decorrentes da implantação da atividade ou empreendimento, e
deverão ser acompanhadas de justificativa técnica.

234

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

Ainda em relação as manifestações, essas deverão ser conclusivas, apontar a
existência de eventuais óbices ao prosseguimento do processo de licenciamento e indicar as
medidas ou condicionantes consideradas necessárias para superá-los.
No caso do empreendimento, por situar-se em área de risco e endemismo para
malária, o Ministério da Saúde deverá em sua manifestação avaliar e propor recomendações
acerca dos impactos sobre os fatores de risco para a ocorrência de casos de malária, que
deve guardar relação direta com os impactos identificados nos estudos apresentados pelo
empreendedor.
Ato contínuo, os órgãos e entidades federais envolvidos no licenciamento ambiental
deverão acompanhar a implementação das medidas e condicionantes incluídas nas licenças
relacionadas às suas respectivas áreas de competência, informando ao IBAMA eventuais
descumprimentos e inconformidades em relação ao estabelecido durante as análises prévias
à concessão de cada licença.
Ademais, a portaria esclarece, em seu Art. 15, que no caso de empreendimentos
localizados em áreas nas quais tenham sido desenvolvidos estudos anteriores, o
empreendedor poderá utilizar os dados provenientes desses estudos no processo de
licenciamento, e lhe caberá fazer as adequações e complementações necessárias
relacionadas ao impacto da atividade ou empreendimento.
O capítulo II da Portaria faz referência aos procedimentos e prazos para as
manifestações. Nas disposições finais, o art. 16 explica que as solicitações ou exigências
indicadas nas manifestações dos órgãos e entidades envolvidos, nos estudos, planos,
programas e condicionantes, deverão guardar relação direta com os impactos identificados
nos estudos desenvolvidos para o licenciamento da atividade ou do empreendimento,
devendo ser acompanhadas de justificativa técnica.
O IBAMA, na qualidade de autoridade licenciadora, conforme disposto no art. 13 da
Lei no 11.516, de 28 de agosto de 2007, realizará avaliação de conformidade das exigências
apontadas no caput e os impactos da atividade ou do empreendimento objeto de
licenciamento, e deverão ser incluídas nos documentos e licenças pertinentes do
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licenciamento somente aquelas que guardem relação direta com os impactos decorrentes
da atividade ou empreendimento (§1º).
Caso o IBAMA entenda que as exigências indicadas nas manifestações referidas no
caput não guardam relação direta com os impactos decorrentes da atividade ou do
empreendimento, comunicará à direção máxima do órgão ou entidade envolvido para que
esta justifique ou reconsidere sua manifestação no prazo de cinco dias consecutivos (§2º).
Cumpre mencionar que, tanto as exigências de complementação oriundas da análise
da atividade ou do empreendimento, como os estudos, planos e programas devem ser
informados pelos órgãos e entidades envolvidos de uma única vez ao empreendedor, na
fase de apreciação do documento, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos,
conforme disposto no § 1o do art.14 da Lei Complementar no 140, de 8 de dezembro de
2011 (art. 17).
Ademais, esclarece que todas as fases do licenciamento ambiental, independente da
licença a ser emitida, respeitados os prazos e critérios previstos nos arts.7o e art. 8o. Art. 18.
O IBAMA, no decorrer do processo de licenciamento e sem prejuízo do seu prosseguimento
na fase em que estiver, poderá considerar manifestação extemporânea dos órgãos e
entidades, após avaliação de conformidade e da relação direta com a atividade ou o
empreendimento (p. único).
Pelo exposto, a norma analisada apresenta estreita relação com as atividades
desenvolvidas no empreendimento, uma vez que todos os municípios presentes na Área do
Estudo (Humaitá, Manicoré, Borba, Beruri, Tapauá e Canutama) encontram-se na lista de
municípios pertencentes às áreas de risco ou endêmica para malária.
5.2.1.16. Resolução CONAMA no 371, de 05/04/2006
Esta resolução estabelece diretrizes para cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e
controle de gastos de recursos financeiros advindos da compensação ambiental decorrente
dos impactos causados pela implantação de empreendimentos de significativo impacto
ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em
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Estudos de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, conforme o
art. 36 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e no art. 31 do Decreto no 4.340, de 22 de
agosto de 2002.
A avaliação do grau dos impactos negativos e não mitigáveis serão estabelecidos
pelo órgão ambiental licenciador de acordo com o EIA/RIMA apresentado, na qual serão
desconsiderados os riscos da operação do empreendimento.
Segundo art. 3o, para o cálculo da compensação ambiental serão considerados os
custos totais previstos para implantação do empreendimento e a metodologia de gradação
de impacto ambiental definida pelo órgão ambiental competente. Os custos incluem os
investimentos destinados à melhoria da qualidade ambiental e à mitigação dos impactos
causados pelo empreendimento, porém não incluem os investimentos destinados à
elaboração e implementação dos planos, programas e ações, não exigidos pela legislação
ambiental, mas estabelecidos no processo de licenciamento ambiental para mitigação e
melhoria da qualidade ambiental.
Cabe ao empreendedor apresentar a previsão do custo total de implantação da obra
antes da emissão da Licença de Instalação, garantidas as formas de sigilo previstas na
legislação vigente. Ressalta-se que não será exigido o desembolso da compensação
ambiental antes da emissão da Licença de Instalação.
Para os empreendimentos que já efetivaram o apoio à implantação e manutenção
de unidade de conservação, caso da BR-319/AM, não haverá reavaliação dos valores
aplicados, nem a obrigatoriedade de destinação de recursos complementares, salvo os casos
de ampliação ou modificação previstos no art. 6o desta Resolução, e os casos previstos no
art. 19, incisos I e II da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA no
237, de 19 de dezembro de 1997.
Ao definir as Unidades de Conservação (UC) a serem beneficiadas pelos recursos
oriundos da compensação ambiental, respeitados os critérios previstos no art. 36 da Lei no
9.985 de 2000 e a ordem de prioridades estabelecida no art. 33 do Decreto no 4.340 de
2002, deverá ser observado a prioridade para as UCs que possuem a sua zona de
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amortecimento interceptada diretamente pelo empreendimento, considerando neste caso a
proximidade, dimensão e infraestrutura existente. Nesta situação enquadram-se as UCs
Resex Lago Capanã Grande, PN Nascentes do Lago Jari, RDS Igapó-Açu, RDS Rio Amapá e PE
Matupiri. Ademais, deverão ser consideradas as UCs presentes preferencialmente no
mesmo bioma e bacia hidrográfica. Por fim, os recursos poderão ser destinados para a
criação de unidades do Grupo de Proteção Integral.
Cabe ao empreendedor, observados os critérios estabelecidos na norma,
apresentar no EIA/RIMA sugestões de UCs a serem beneficiadas ou criadas, embora tais
sugestões não vincule o órgão ambiental.
Pelo exposto, a norma analisada apresenta estreita relação com as atividades
desenvolvidas no empreendimento, uma vez que existem sete UCs na Área do Estudo.
Porém ressalta-se que tais áreas protegidas foram criadas devido a possibilidade de
pavimentação da BR-319/AM, para evitar os efeitos de desmatamento ao longo da rodovia.
Enfatiza-se ainda que o DNIT, por meio de ajustes firmados para o cumprimento das précondicionastes referentes as UCs no entorno da BR-319, já repassou o montante de R$
70.264.220,11 ao Departamento de Ciência e Tecnologia (Portaria no 645/2009), ao Instituto
Chico Mendes de conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS)

para a implantação e

proteção de áreas protegidas 11 áreas protegidas entre os km 0,0 – km 877,4.
5.2.1.17. Resolução CONAMA no 357, de 17/03/2005 e suas alterações
Esta resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o
enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e
padrões de lançamento de efluentes, já consideradas as atualizações das Resoluções
CONAMA no 397/2008, no 410/2009 e no 430/2011.
As águas doces, salobras e salinas são classificadas, segundo a qualidade requerida
para os seus usos preponderantes, em treze classes de qualidade, sendo de maior interesse
para o empreendimento as regras das águas doces. Essas são classificadas em: Classe
Especial, Classe 1, Classe 2, Classe 3 e Classe 4.
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Água doce de Classe Especial são aquelas destinadas:
•

ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção;

•

à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e,

•

à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção
integral.
Água doce de Classe 1 são aquelas destinadas:

•

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado;

•

à proteção das comunidades aquáticas;

•

à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho,
conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000;

•

à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam
rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e

•

à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas.
Água doce de Classe 2 são aquelas destinadas:

•

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional;

•

à proteção das comunidades aquáticas;

•

à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho,
conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000;

•

à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte
e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e

•

à aquicultura e à atividade de pesca. I
Água doce de Classe 3 são aquelas destinadas:

•

ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou
avançado;

•

à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras;

•

à pesca amadora;
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•

à recreação de contato secundário; e

•

à dessedentação de animais.
Água doce de Classe 4 são aquelas destinadas:
•

à navegação; e

•

à harmonia paisagística.

Cada classe apresenta padrões de qualidade considerando, dentre outras condições,
materiais flutuantes, óleos e graxas, substâncias que possuam cor ou odor, corantes,
coliformes termotolerantes, DBO, fenóis totais e pH.
Pelo exposto, a norma analisada apresenta estreita relação com as atividades
desenvolvidas no empreendimento, tendo em vista o quantitativo de córregos, lagos, rios,
igarapés, UCs e comunidades que utilizam desta água para lazer , pesca, assim como outras
culturas.
5.2.1.18. Resolução CONAMA no 009, de 03/12/1987
A Audiência Pública referida na Resolução CONAMA no 001/86, tem por finalidade
expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo
dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito.
A audiência pública será realizada sempre que julgar necessário, ou quando for
solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinquenta) ou mais
cidadãos.
Importante citar o Fórum de Discussão Permanente da BR-319, que reúne mais de
20 entidades, entre instituições públicas e privadas, poderes executivo, legislativo e
judiciário (a exemplo de MPF/AM, OAB/AM, CREA/AM, INCRA, IBAMA, DNIT, FUNAI,
ICMBIO, PRF, CMA, FIEAM, SEMA, ALEAM, FAEA, empresas ENGESPRO e PROSUL),
associações e sociedade civil organizada (a exemplo de Associação dos Amigos Defensores
da BR-319, Associação Comunitária São Sebastião do Igapó-Açu, Movimento Educar para a
Cidadania) para discussões sobre o acompanhamento das obras da rodovia e as ações de
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governança na região, de forma a consolidar espaço de diálogo entre todos os envolvidos. O
fórum é coordenado pelo Ministério Público Federal do Estado do Amazonas (MPF/AM). A
primeira reunião ocorreu em 14 de julho de 2017, tendo sido realizadas reuniões
mensalmente.
Para melhor compreensão, a audiência pública deverá ocorrer em local acessível
aos interessados. Em função da localização geográfica e da complexidade do tema, poderá
haver mais de uma audiência pública sobre o mesmo projeto de respectivo Relatório de
Impacto Ambiental - RIMA.
A audiência pública será dirigida pelo representante do órgão licenciador que, após
a exposição objetiva do projeto e do seu respectivo RIMA, abrirá as discussões com os
interessados presentes.
Pelo exposto, a norma analisada apresenta estreita relação com as atividades
desenvolvidas no empreendimento, sendo programadas 04 (quatro) audiências públicas,
para exposição do EIA/RIMA elaborado. As audiências deverão ocorrer, preferencialmente,
nos municípios de Manaus/AM, Humaitá/AM e Porto Velho/RO.
5.2.1.19. Decreto no 6.321, de 21/12/2007
Esta norma estabelece, no Bioma Amazônia, ações relativas à proteção de áreas
ameaçadas de degradação e à racionalização do uso do solo, de forma a prevenir, monitorar
e controlar o desmatamento ilegal.
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) editará anualmente portaria com lista de
Municípios situados no Bioma Amazônia, cuja identificação das áreas será realizada a partir
da dinâmica histórica de desmatamento verificada pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais, com base nos seguintes critérios:
•

área total de floresta desmatada;

•

área total de floresta desmatada nos últimos três anos; e

•

aumento da taxa de desmatamento em pelo menos três, dos últimos cinco
anos.
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O Decreto Lei nº 6.321 de 21 de dezembro de 2007, estabelece, no Bioma Amazônia,
ações relativas à proteção de áreas ameaçadas de degradação e à racionalização do uso do
solo, de forma a prevenir, monitorar e controlar o desmatamento ilegal.
Tendo em vista o disposto no art. 14, alínea “a”, da Lei no 4.771, de 15 de setembro
de 1965, as autorizações para novos desmatamentos em extensão superior a cinco hectares
por ano nos imóveis com área superior a quatro módulos fiscais, situados nos Municípios
localizados no Bioma Amazônia, cuja identificação das áreas será realizada a partir da
dinâmica histórica de desmatamento verificada pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE), somente serão emitidas para os imóveis que possuam a certificação do
georreferenciamento expedida pelo INCRA (art. 6º).
A restrição para a emissão de autorização para novos desmatamentos de que trata o
art. 6o não será aplicada nos casos de atividades de segurança nacional e proteção sanitária.
Nas obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte,
saneamento e energia. Nas atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais,
outorgadas pela autoridade competente e com a devida licença ambiental. Nos casos de
pesquisa arqueológica. E por fim, nas atividades imprescindíveis à proteção da integridade
da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão,
erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, de acordo com o
estabelecido pelo órgão ambiental competente.
Ressalta-se que nenhum dos seis municípios presentes na Área de Estudo
encontram-se listados na portaria do MMA. No entanto, dos dois únicos municípios
indicados na Lista de Municípios Desmatadores da Amazônia, Lábrea e Boca do Acre, um é
limítrofe ao empreendimento.
5.2.1.20. Decreto no 6.040, de 07/02/2007 - Institui a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT)
As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da PNPCT deverão
ocorrer de forma intersetorial, integrada, coordenada, sistemática e observar uma série de
princípios elencadas no decreto, das quais destaca-se por sua maior interpelação com o
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empreendimento: o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade
de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais, garantindo as mesmas
possibilidades para as gerações futuras e respeitando os seus modos de vida e as suas
tradições.
Ainda buscando enfatizar a correlação com o empreendimento, o decreto cita que
para fortalecer e garantir os seus direitos, deve-se
•

garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos
recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural
e econômica;

•

solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de Unidades de
Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a criação de
Unidades de Conservação de Uso Sustentável;

•

implantar infraestrutura adequada às realidades socioculturais e demandas dos
povos e comunidades tradicionais;

•

garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso aos serviços de saúde de
qualidade e adequados às suas características socioculturais;
Para o desenvolvimento deste EIA/RIMA, referente ao contexto dos municípios, o

estudo considerou 40 comunidades e 4 distritos localizados no Rio Purus e 93 comunidades
e 2 distritos no Rio Madeira. Outras 43 populações residentes (em comunidades ou isoladas)
e 2 distritos nas margens da BR-319 foram contempladas na área de estudo do meio
socioeconômico, conforme apresentado, anteriormente, no capítulo 4. Área de Estudo e
Área Diretamente Afetada.
Com relação às comunidades quilombolas, foi verificada a presença da Comunidade
Tambor, apenas na Área de Influência Indireta(AII), do empreendimento, não sendo objeto
de análise neste estudo.
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5.2.1.21. Lei no 10.233, de 05/06/2001 - Dispõe sobre a reestruturação dos transportes
aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a
Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e dá outras
providências
A lei dispõe sobre a ordenação dos transportes aquaviário e terrestre, cria a Agência
Nacional de Transportes Terrestres, cria a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, cria
o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
O Sistema Nacional de Viação (SNV) é constituído pela infraestrutura viária e pela
estrutura operacional dos diferentes meios de transporte de pessoas e bens, sob jurisdição
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
São objetivos essenciais do Sistema Nacional de Viação:
•

dotar o País de infraestrutura viária adequada;

•

garantir a operação racional e segura dos transportes de pessoas e bens;

•

promover o desenvolvimento social e econômico e a integração nacional.
Dentre os princípios que regem o gerenciamento da infraestrutura e a operação do

transporte terrestre destacam-se por sua maior relação com o empreendimento:
•

preservar o interesse nacional e promover o desenvolvimento econômico e social;

•

assegurar a unidade nacional e a integração regional;

•

compatibilizar os transportes com a preservação do meio ambiente, reduzindo os
níveis de poluição sonora e de contaminação atmosférica, do solo e dos recursos
hídricos;

•

assegurar aos usuários liberdade de escolha da forma de locomoção e dos meios de
transporte mais adequados às suas necessidades;

•

ampliar a competitividade do País no mercado internacional.
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Quanto as diretrizes gerais do gerenciamento da infraestrutura e da operação dos
transportes terrestre, destacam-se:
•

aproveitar as vantagens comparativas dos diferentes meios de transporte,
promovendo sua integração física e a conjugação de suas operações, para a
movimentação intermodal mais econômica e segura de pessoas e bens;

•

dar prioridade aos programas de ação e de investimentos relacionados com os eixos
estratégicos de integração nacional, de abastecimento do mercado interno e de
exportação;
Ademais, a lei cria o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –

DNIT, pessoa jurídica de direito público e vinculado ao Ministério da Infraestrutura. Constitui
objetivo do DNIT implementar, em sua esfera de atuação, a política formulada para a
administração da infraestrutura do Sistema Federal de Viação, compreendendo sua
operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade, e ampliação
mediante construção de novas vias e terminais, segundo os princípios e diretrizes
estabelecidos nesta lei.
Dentre as diversas atribuições do DNIT, em sua esfera de atuação, está o dever de
estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança
operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias,
terminais e instalações. Assim como, estabelecer padrões, normas e especificações técnicas
para a elaboração de projetos e execução de obras viárias.
Cabe também ao DNIT, fornecer ao Ministério dos Transportes informações e dados
para subsidiar a formulação dos planos gerais de outorga e de delegação dos segmentos da
infraestrutura viária. Bem como, administrar, diretamente ou por meio de convênios de
delegação ou cooperação, os programas de operação, manutenção, conservação,
restauração e reposição de rodovia.
Da mesma maneira que, como é o caso do estudo, gerenciar, diretamente ou por
meio de convênios de delegação ou cooperação, projetos e obras de construção e ampliação
de rodovias. Igualmente, participar de negociações de empréstimos com entidades públicas
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e privadas, nacionais e internacionais, para financiamento de programas, projetos e obras
de sua competência, sob a coordenação do Ministério dos Transportes.
Atribui-se, ainda, a realização de programas de pesquisa e de desenvolvimento
tecnológico, promovendo a cooperação técnica com entidades públicas e privada;
estabelecer convênios, acordos, contratos e demais instrumentos legais, no exercício de
suas atribuições. Declarar a utilidade pública de bens e propriedades a serem
desapropriados para implantação do Sistema Federal de Viação, além de elaborar o seu
orçamento e proceder à execução financeira.
Do mesmo modo, adquirir e alienar bens, adotando os procedimentos legais
adequados para efetuar sua incorporação e desincorporação; administrar pessoal,
patrimônio, material e serviços gerais. aprovar projetos de engenharia cuja execução
modifique a estrutura do Sistema Federal de Viação; exercer o controle patrimonial e
contábil dos bens operacionais na atividade ferroviária, sobre os quais será exercida a
fiscalização pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, bem como dos bens
não-operacionais que lhe forem transferidos;

implementar medidas necessárias à

destinação dos ativos operacionais devolvidos pelas concessionárias, na forma prevista nos
contratos de arrendamento;
E por fim, propor ao Ministério dos Transportes, em conjunto com a ANTT, a
destinação dos ativos operacionais ao término dos contratos de arrendamento.
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5.2.1.22. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 - Da Proibição do Emprego do Fogo e do
Controle de Incêndios.
A lei 12.651, de 25 de maio de 2012, dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;
altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e
11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15 de setembro de 1965
(Código Florestal), e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24
de agosto de 2001; e dá outras providências.
No capítulo IX, artigo 38 da lei, encontra-se expresso a proibição do uso de fogo na
vegetação, exceto nas seguintes situações:
I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em
práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental
competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá
os critérios de monitoramento e controle;
II - emprego da queima controlada em Unidades de Conservação, em conformidade
com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da Unidade
de Conservação, visando ao manejo conservacionista da vegetação nativa, cujas
características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo;
III - atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente
aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida,
mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do Sisnama.
Os órgãos ambientais do Sisnama, bem como todo e qualquer órgão público ou
privado responsável pela gestão de áreas com vegetação nativa ou plantios florestais,
deverão elaborar, atualizar e implantar planos de contingência para o combate aos
incêndios florestais (art. 39).
O Governo Federal deverá estabelecer uma Política Nacional de Manejo e Controle
de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, que promova a articulação
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institucional com vistas na substituição do uso do fogo no meio rural, no controle de
queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais e no manejo do fogo em
áreas naturais protegidas (art. 40).
Um empreendimento como a pavimentação da BR-319/AM obedecerá os preceitos
expressos no decreto em questão, uma vez que é vedado o emprego de fogo ao redor de
unidades de conservação, sendo a rodovia tangenciada por UC’s federais e estaduais, além
do decreto também proibir este tipo de ação na faixa de domínio de rodovias federais.
5.2.1.23. Decreto Federal s/n de 03/06/2004 – Decreto de criação da Reserva Extrativista
do Lago do Capanã Grande
Para a análise da Resex do Lago do Capanã Grande foram considerados o decreto de
criação e o seu Plano de Manejo (PM), elaborado em 2013.
A Resex do Lago do Capanã Grande situa-se no estado do Amazonas (AM), região
norte do Brasil. Encontra-se integralmente inserida no município de Manicoré, que está a
390 km ao sul da capital Manaus. A Resex encontra-se à margem esquerda do rio Madeira. É
limitada a oeste pelo Parque Nacional Nascentes do Lago Jari e pela rodovia BR-319, que
cruza as margens da Resex e do Parque. Ao norte faz limite com a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Estadual Rio Amapá, e ao sul com as Terras Indígenas Lago do
Capanã, TI Ariramba e TI Lago do Jauari, e por Projetos de Assentamento Agroextrativistas
(PAE) Matupiri, Baetas, Fortaleza e Lago do Acará.
A sede de Manicoré não dispõe de acesso direto por via terrestre, embora o
município seja cortado pela BR-319 e pela BR-230 (transamazônica), que cruza o sul do
município. A sede do município possui ligação com a BR-319 através da rodovia estadual
AM-364, que possui 90 km de extensão desde a margem esquerda do rio madeira até o
entroncamento com a rodovia BR-319.
O PM faz menção a já comentada criação, pelo MMA, da Área de Limitação
Administrativa Provisória (ALAP) no entorno da BR-319, com dimensão de 15.393.453
hectares. A criação justifica-se, como exposto pelo PM, para garantir que o processo de
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recuperação da BR-319 não concretize mais uma situação de ocupação desordenada do
território amazônico, conduzindo a cenários de insustentabilidade ambiental.
Vale salientar que além da criação da ALAP foram elencadas várias pré-condições
para a liberação das licenças ambientais do empreendimento, sendo estas mencionadas no
PM da Resex, a saber:
•

criação de 11.66 milhões de hectares de áreas protegidas ao longo da BR;

•

liberação de recursos financeiros para implementar o Plano de Proteção e
Implementação das Unidades de Conservação da BR-319;

•

implementação imediata de ações de proteção e vigilância;

•

demarcação dos limites das Unidades de Conservação com influência da BR;

•

elaboração de um Plano de Desenvolvimento e Regularização Fundiária pelo INCRA
para as áreas ao longo da BR-319, entre outros.
Ainda relacionado ao PM, no item referente ao Meio biótico, destacou-se a região

do interflúvio Madeira-Purus, onde está localizada a Resex Lago do Capanã Grande, como
uma das áreas mais intactas da Amazônia, com alta heterogeneidade ambiental e grande
biodiversidade, com enorme potencial de ocorrência de espécies exclusivas (endemismos),
espécies raras e mesmo ainda espécies desconhecidas para a ciência. Por outro lado,
menciona o projeto de repavimentação da BR-319/AM, como uma atividade de alto
potencial de impactos negativos para a região.
Ademias, o PM tem-se uma relação estreita entre a rodovia e a Zona de
Recuperação (ZR), que se destina a recuperação dos impactos ambientais sofridos por
ocasião da construção da rodovia na década de 70 e pela colonização de suas margens, bem
como para a mitigação dos possíveis impactos oriundos do plano de recuperação do
pavimento da rodovia. O documento ressalta que as atividades vinculadas à recuperação do
pavimento da BR319 não poderão ultrapassar esta ZR e cita como objetivos de manejo:
•

Recuperar ou restaurar de forma natural os ambientes degradados situados ao
longo da rodovia federal BR319;

•

Realizar ações preventivas de fiscalização e monitoramento para frear a degradação
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e ocupação humana dos ambientes ao longo da rodovia federal BR319.
Dentre as atividades permitidas na ZR tem-se: a instalação de infraestruturas que
visem a proteção ambiental da área; a fiscalização e monitoramento ambiental; e pesquisa
cientifica e atividades de monitoramento de áreas degradadas.

Por fim, a área da BR-319 ao longo dos limites da Resex situadas dentro da Zona de
Amortecimento tem como objetivo regular as atividades que possam impactar a Resex.
Fica evidente a falta de acessibilidade da Resex e a necessidade de baratear o
escoamento dos produtos oriundos de sua extração, como a castanha e o látex, conforme
descrito nos objetivos/atividades do Subprograma de Escoamento de Produtos
Agroextrativistas.
5.2.1.24. Decreto Federal s/n de 08/05/2008 – Decreto de criação do Parque Nacional
Nascentes do Lago Jari
Para avaliar a compatibilidade do PARNA Nascentes do Lago Jari com o
empreendimento foram analisados o decreto de criação da área e o seu Plano de Manejo
(PM), elaborado em 2018.
De acordo com o Art. 1º do Decreto s/n 08/05/2008 “Fica criado, nos Municípios de
Tapauá e Beruri, no Estado do Amazonas, o Parque Nacional Nascentes do Lago Jari, com o
objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica,
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de
educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico.”.
Para atingir o objetivo exposto, o Parna tem como maior intuito conservar as áreas
das nascentes do Rio Jari, Rio Jutaí e Rio Novo, assegurando a conectividade das áreas
protegidas do Interflúvio Purus-Madeira, com provisão de serviços ecossistêmicos para a
região do entorno. Sendo assim, o parque desempenha papel centralizador no mosaico de
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áreas protegidas criadas na BR-319.
Com isso, dentre os objetivos específicos da UC destaca-se: “Manter o fluxo de água
dos rios e igarapés que cortam a BR-319, especialmente o Rio Novo, o Rio Jutaí e o Igarapé
Água Branca (Igarapé Caetano), que drenam para o interior e exterior do Parque,
contribuindo com a conservação e distribuição da fauna aquática associada.”.
Ainda em relação a BR-319, tem-se na descrição das estratégias do PM uma
preocupação com a repavimentação da rodovia. Das sete estratégias elencadas três tratam
especificamente a respeito da estrada, sendo elas:
•

Monitorar os impactos sobre a fauna, de modo a subsidiar a gestão e o manejo da
área;

•

Recuperar e monitorar as áreas degradadas às margens da BR-319, com controle e
erradicação de espécies vegetais invasoras;

•

Propor as condicionantes adequadas no processo de licenciamento da BR-319, que
visem minimizar os impactos ambientais sobre a Unidade e monitorar o seu
cumprimento.
Ato contínuo, foram identificadas no PM três áreas como Zonas Primitivas dentro do

Parna, representando 55,26% da área total da unidade. Todas as áreas apresentam estreita
relação com a BR-319, seja em sua Zona de Recuperação, ou na Zona de Uso Extensivo, ou
ainda na Zona Extensiva.
Ademais, o PM exclui o leito e a faixa de domínio da rodovia AM-366, planejada para
ligar a cidade de Tapauá à BR-319, atravessando a área do Parque no sentido Leste-Oeste,
situação prevista, inclusive, no decreto de criação da Unidade.
Pelo exposto, observa-se uma preocupação em se integrar a rodovia já existente na
área com as atividades de gestão e manejo do parque, conforme O Plano de Proteção e
Implementação das Unidades de Conservação da BR-319 (ICMBIO et all., 2008). Talvez por
ter sido elaborado mais recente, este esforço de integração foi melhor observado no PM do
Parna Nascentes do Lago Jari (2018), do que no PM da Resex do Lago do Capanã Grande
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(2013), ainda que a primeira UC seja de Proteção Integral e a segunda de Uso Sustentável.
Pelo exposto observa-se uma possível compatibilidade do empreendimento com a legislação
analisada, embora tenha sido citado pelos documentos que a abertura, pavimentação e
manutenção das estradas, especialmente as BRs 319 e 230, constitui uma ameaça
importante na região do interflúvio, sendo a BR-319 identificada com uma das 13 ameaças
prioritárias.
5.2.1.25. Decreto Federal s/n de 17/02/2005 – Decreto de criação da Floresta Nacional
Balata-Tufari
A Flona ainda não possui Plano de Manejo, porém a análise se deu pelo Plano Anual
de Outorga Florestal (PAOF) de 2019, pelo Serviço Florestal Brasileiro, e pelo seu marco legal
de criação.
Segundo o Art. 1º, do Decreto s/n 17/02/2005, “Fica criada a Floresta Nacional de
Balata-Tufari, nos Municípios de Tapauá e Canutama, no Estado do Amazonas, com os
objetivos de promover o manejo de uso múltiplo dos recursos florestais, a manutenção e a
proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade, a recuperação de áreas degradadas, a
educação ambiental, bem como o apoio ao desenvolvimento de métodos de exploração
sustentável dos recursos florestais das áreas limítrofes.”.
A Flona Balata-Tufari foi apontado no PAOF como uma área possível de concessão
florestal por está inserida na Unidades Territoriais (UT) correspondente no MacroZEE da
Amazônia Legal. A floresta nacional faz parte, ainda, da UT de “Contenção das Frentes de
Expansão com Áreas Protegidas e Usos Alternativos”. Esta UT é classificada como “territóriofronteira” e visa conter a expansão do desmatamento por meio das áreas protegidas, além
de estimular o manejo florestal empresarial e comunitário. Por outro lado, de acordo com o
PAOF a Flona carece de infraestrutura na região, especialmente no que se refere às rodovias
para o escoamento dos produtos agroflorestais.
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5.2.2. Legislação Estadual
5.2.2.1. Constituição Política do Estado do Amazonas
A interface com o empreendimento é perceptível já no Art. 1o, das disposições
preliminares, ao prever em seus incisos:
III – a defesa da Floresta Amazônica e o seu aproveitamento racional, respeitada a
sua função no ecossistema;
VI – a fixação do homem no campo;
VIII – a saúde pública e o saneamento básico;
X – a assistência aos Municípios de escassas condições técnicas e socioeconômicas.
Porém, tais correlações prosseguem em seus artigos subsequentes, como observado
no Art. 17, Capitulo II, que trata da Competência do Estado, a saber:
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – preservar a fauna e a flora;
VIII – fomentar a piscicultura, a agropecuária, a produção extrativa e organizar o
abastecimento alimentar;
IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições de
habitação e de saneamento básico.
Ademais, o Capítulo X, do Desenvolvimento Urbano-Regional, trata em seu Art. 130
que o Estado guardará obediência às seguintes diretrizes:
II – desencadear, no âmbito do território estadual, um processo de transformação
no Estado, de forma ordenada, compatível com padrões de racionalidade e adequado às
condições excepcionais da realidade amazônica;
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III – criar ou estabelecer as condições que possibilitem a melhoria da qualidade de
vida da população interiorana, mediante a internalizarão do processo de desenvolvimento a
partir de seu polo dinâmico;
IV – reduzir as desigualdades existentes no ambiente socioeconômico cultural do
Estado;
Além disso, na Política Fundiária, Agrícola e Pesqueira, tem-se os dispostos nos
incisos dos artigos 170 e 174, a saber:
•

criar as condições necessárias à fixação do homem na zona rural e promover
melhoria em sua condição socioeconômica.

•

eliminar forma ou fatores motivadores de entraves, desperdícios, paralelismos e
subutilização de estruturas ou equipamentos de natureza coletiva.

•

fiscalização e controle sobre o armazenamento, o abastecimento de produtos
agropecuários e a comercialização de insumos agrícolas, em todo o território do
Estado, estimulando o combate biológico às pragas e à adubação orgânica.

•

desenvolver infraestrutura física, social e de serviços, que garanta a produção
agrícola, e crie condições de permanência do homem no campo, tais como
eletrificação, estradas, irrigação, drenagem, armazenagem, crédito, produção e
distribuição de mudas e sementes, reflorestamento, educação e lazer, entre outros;
Por fim, no Capítulo XIV, dos Sistemas de Transporte, em seu Art. 252, a lei maior

estadual defini que o sistema viário deve atentar aos preceitos ambientais. Já o Art. 257 lista
que os sistema de transporte, em sua estruturação, deverá observar as diretrizes:
•

proteção das áreas contínuas às estradas e hidrovias, principalmente quanto à
prevenção de deslizamentos e erosão de encostas.

•

segurança máxima para o transporte de cargas perigosas, na forma da lei.

•

realização de investimentos que visem à formação de infraestrutura e estrutura de
apoio aos sistemas de transporte e, em particular, ao subsistema hidroviário;
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5.2.2.2. Política Estadual de Recursos Hídricos – Lei no 3.167/2007 e Decreto no
28.678/2009
A lei da Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) traz como objetivos que se
correlacionam com o empreendimento:
•

assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em
padrões de qualidade adequados aos diversos usos;

•

assegurar o florestamento e o reflorestamento das nascentes e margens de cursos
hídricos;

•

desenvolver o setor hídrico do Estado, respeitando os ecossistemas originais, em
conformidade com a legislação ambiental;

•

difundir conhecimentos, visando a conscientizar a sociedade sobre a importância
estratégica dos recursos hídricos e sua utilização racional;

•

compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a proteção ao meio
ambiente.
Ademais, em seu Capítulo III, Art. 3o, constitui diretriz geral de ação da PERH a

garantia e a proteção dos corpos hídricos, das nascentes e das áreas de influência, em
especial, pelo estabelecimento de zonas sujeitas a restrições de uso, disciplinando e
controlando, entre outras atividades, a extração de recursos ambientais.
No mais, destaca-se a forte correlação do empreendimento com o Plano Estadual de
Recursos Hídricos, principalmente no tocante a análise de alternativas de crescimento
demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de
ocupação do solo.
5.2.2.3. Política Estadual de Regularização Ambiental e Cadastro Ambiental Rural – Lei nº
4.406/2016
A Política Estadual de Regularização Ambiental tem como objetivo promover a
regularização ambiental dos imóveis rurais do Estado do Amazonas. Para tanto, conta como
instrumentos o Programa de Regularização Ambiental e o Cadastro Ambiental Rural (CAR).
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Dentre as consequências do empreendimento tem-se o adensamento populacional
da região, devido a facilidade de acesso a área. Para tanto, faz-se necessário o registro e
integração dos imóveis rurais com os componentes ambientais, como Unidades de
Conservação, Áreas de Especial Proteção e Corredores Ecológicos. A inscrição no CAR é
obrigatório a todas as propriedades e posses rurais do Estado do Amazonas e deve ser feita
no órgão ambiental municipal ou estadual (SICAR-AM).
5.2.2.4. Macrozoneamento Ecológico Econômico do Estado do Amazonas – MZEE (Lei nº
3.417 /2009)
O MZEE constitui o documento balizador do uso e ocupação do solo e da utilização
racional dos recursos naturais, cujas diretrizes e critérios devem nortear as políticas públicas
estaduais voltadas ao desenvolvimento socioeconômico sustentável e à promoção do bemestar da população.
Ao ser instituído a Área sobre Limitação Administrativa Provisória (ALAP) pelo MMA,
em 2006, a BR-319 passou a assumir papel de destaque no MZEE do Estado do Amazonas. O
MMA determinou que fossem executados estudos com propósito de instituição de áreas de
proteção ambiental no entorno do traçado da rodovia BR-319, a fim de minimizar potenciais
impactos ambientais decorrentes da recuperação daquela rodovia.
Ao se analisar o mapa síntese do MZEE observa-se que a BR-319 encontra-se
inserida em duas zonas: de Uso Consolidados/a Consolidar e de Uso Especial. Sua maior
extensão insere-se em Unidades de Conservação Instituída (zona de Uso Especial). Ressaltase, no entanto, que tais áreas protegidas foram criadas em decorrência da implantação da
rodovia, ou seja, após a implantação da rodovia, como um mecanismo de barreira do
desmatamento em sua fase de operação.
Ademais, na zona de Uso Consolidado/a Consolidar tem-se Áreas com Estrutura
Produtiva Definida (Institucional) e Áreas com Aptidão para a Ocupação Produtiva. Aquelas
contemplam 5,87% do território do estado do Amazonas e contém 93 Projetos de
Assentamentos nas diversas categorias. Estas somam 8,29% do estado do Amazonas e foram
definidas utilizando como parâmetro o conhecimento tradicional das populações locais, as
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frentes de expansão urbana e rural de fronteiras agrícolas (estradas, rios, cidades)
identificadas durante as consultas públicas e análises em imagens de satélite durante a
elaboração do MZEE. Nesta zona foram prospectadas e inseridas, dentre outras:
•

Áreas de uso múltiplo dos recursos naturais de forma sustentável, através do
manejo sustentável dos recursos: mineral, de óleo e gás, hídricos, pesqueiros,
florestais; entorno de estradas federais (BR) e do entorno de estradas estaduais
(AM), nas faixas de 12km e de 5km em torno de ramais e vicinais, excetuando-se as
margens das estradas onde existam áreas consolidadas como Unidades de
Conservação, Terras Indígenas e Projeto de Assentamento.

•

No entorno da BR-319 foram definidos faixas de 12km de distância da estrada, inicia
na transamazônica e termina na coordenada - 62o 29’24.57" e – 05o 58’01.075",
localizada no limite da RESEX Lago do Capanã Grande. (Fonte: MMA, 2006).
Pelo exposto, o empreendimento em questão apresenta compatibilidade com a

legislação analisada, sendo inclusive contemplado pelo dispositivo.
5.2.2.5. Zoneamento Ecológico Econômico da Sub-Região do Purus – Lei Estadual nº 3.645
/2011
Além do descrito na lei estadual foi considerado o Volume II do Relatório Situação
Atual ZEE da Sub-Região Purus (2011) coordenado pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS) e elaborado pela própria SDS em parceria
com Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
(GIZ)
O ZEE da Sub-Região do Purus tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada,
decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades
que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção
do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.
Quanto à infraestrutura de apoio à produção, foi apontado no relatório o
estrangulamento da produção decorrente da dificuldade de escoamento dos produtos, dada
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a precariedade de infraestrutura e logística, tais como transporte, rodovias, portos
hidroviários e indústrias, bem como, a falta de estradas e vicinais e a ausência de
manutenção das existentes. Indubitavelmente, a falta de acesso distancia o produtor do
consumidor, desestimulando a produção e os investimentos no processo produtivo.
Entre os programas previstos no Plano Plurianual dois consideram a questão da
infraestrutura, mobilidade e rodovias. O Programa de Gestão da Política de Regularização e
Qualidade dos Serviços Concedidos pelo Estado apresenta como objetivo melhorar o
atendimento ao público, regular, fiscalizar e monitorar os transportes rodoviários e
aquaviários. A mesma forma, o Programa de Infraestrutura Logística do Amazonas tem
como objetivo viabilizar os meios de locomoção e escoamento da produção, o potencial
turístico e a mobilidade da população do Estado.
Vale uma análise mais pormenorizada dos municípios de Canutama e Tapauá pelo
fato de ambos contemplarem a Área do Estudo do empreendimento. Os dois municípios
somam, segundo o mapa de Subsídios à Gestão do Território – Caracterização de Zonas e
Subzonas –, cinco subzonas, sendo elas: 2.1, 2.2, 3.2, 3.3 e 3.4. Na Área Diretamente Afetada
(ADA) pela rodovia, tem-se apenas as subzonas 2.1 e 3.4.
A Zona 2, classificada no ZEE como de “menor potencialidade social e maior
vulnerabilidade ambiental”, apresenta como descrição para a subzona 2.1 “áreas onde as
atividades de conversão da vegetação natural em outros usos são pouco expressivas. O
capital natural, sobretudo o florestal, se apresenta ainda em condições satisfatórias de
exploração madeireira e não madeireira. O custo de oportunidade de preservação se
mantém entre baixo e médio, com boas possibilidades de conservar o estado natural. O valor
das terras florestais pode ser incrementado mediante agregação de valor às espécies
florestais, através boas praticas de exploração. Algumas áreas apresentam alto potencial
para o uso alternativo dos recursos naturais remanescentes, tais como serviços ambientais,
ecoturismo,

e

geoturismo

(praias

fluviais

e

presença

de

patrimônio

paleontológico),extrativismo vegetal, pesca em suas diversas modalidades e agricultura
familiar. Presença de área de relevante interesse mineral (Província de Óleo e Gás) nos
municípios de Tapauá e Canutama. Presença de área de relevante interesse mineral
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(polimetálicos) na região sul do município de Lábrea. Área potencial de recursos de minerais
como argila, areia e seixo nos arredores de todas as sedes municipais.”
Já a subzona 2.2 apresenta, segundo o ZEE, potencialidade socioeconômica
inexpressiva. Os custos de oportunidade da preservação da floresta natural são baixos,
facilitando a conservação das terras florestais no seu estado natural. Esta subzona está
presente em um pequeno trecho do município de Tapauá, na parte central do trecho e
afastado da ADA.
Por sua vez, a Zona 3, classificada no ZEE como “áreas institucionais e de uso
especial, apresenta como descrições para as suas subzonas, respectivamente: áreas
formadas por terras indígenas, áreas formadas por Unidades de Conservação de uso
Sustentável e áreas de Unidades de Conservação de Proteção Integral.
Para as subzonas 2.1 e 3.4, presentes na ADA do estudo, o ZEE traz como
recomendações em suas diretrizes zonais, respectivamente:
•

Priorizar o aproveitamento dos recursos naturais, evitando a conversão da cobertura
vegetal natural para outros usos. As atividades agropecuárias existentes podem ser
mantidas, sem expansão. As áreas de campos naturais podem ser utilizadas, sob
manejo adequado, observando as suas características específicas. De um modo
geral, devem ser fomentadas as atividades de manejo florestal e do extrativismo,
especialmente pelas comunidades tradicionais, além do ecoturismo e a pesca em
suas diversas modalidades de forma não predatória. As áreas localizadas nas várzeas
e terras firmes marginais aos rios são indicadas para o aproveitamento de atividades
pesqueiras, agroflorestais e para o ordenamento e desenvolvimento do extrativismo
vegetal (óleos, gomas, látex, frutos, raízes, etc.) em suas diversas modalidades.

•

Priorizar a manutenção dos ecossistemas, admitido apenas o uso indireto dos seus
atributos naturais; os usos da terra são limitados às finalidades das unidades
instituídas conforme categorias estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC ou no Sistema Estadual de Unidade de Conservação – SEUC,
sendo permitida a visitação publica com fim educacional, pesquisa cientifica com
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autorização previa pelo órgão responsável, assim como turismo ecológico e
recreativo de contato com a natureza.
Por fim, o Governo Federal, em acordo com as partes envolvidas no processo,
demandou a criação de 11 novas UCs (sendo 05 Federais e 06 Estaduais, estando 08 delas na
Sub-Região do Purus, das quais 03 são Estaduais e 05 Federais) no entorno da rodovia para
conter o avanço do desmatamento favorecido pelo acesso via estrada. O relatório enfatiza,
ainda, que as UCs desempenham papel vital para assegurar que os ecossistemas continuem
a funcionar e a prestar serviços ambientais, beneficiando as comunidades situadas nos
limites da UCs, em ecossistemas adjacentes e em todo o mundo, assim como uma barreira
para o avanço do desmatamento e demais atividades ilegais.
Ainda em relação a BR-319/AM, no município de Canutama, em especial a região
sul, residem 25 comunidades, organizadas em 10 associações com aspecto produtivo
intenso e diferenciado da sede do município, beneficiados pelo eixo da BR-319. A população
dessa região busca o atendimento aos serviços básicos principalmente nos municípios de
Humaitá/AM e Porto Velho/RO.
Pelo exposto, o empreendimento em questão apresenta compatibilidade com a
legislação analisada, sendo inclusive mencionado pelo dispositivo.
5.2.2.6. Decreto Estadual (AM) nº 28.424 de 27/03/2009 – Decreto de criação do Parque
Estadual Matupiri
O parque ainda não possui Plano de Manejo, sendo a descrição do seu objetivo e
atributos citados no decreto de criação. Uma característica de destaque da área é a
presença de ecossistemas abertos, tipo cerrado, em meio as áreas florestadas, as chamadas
campinaranas. Esta heterogeneidade de paisagem favorece a grande biodiversidade da
região, sendo o ponto chave do ecoturismo na área protegida, em especial o turismo
ornitológico (observação de aves). No entanto, o parque carece de acesso mais rápido para
viabilizar este potencial turístico.
O Parque Estadual do Matupiri está localizado no interflúvio Purus-Madeira, nas
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bacias dos rios Matupiri e Amapá, nos municípios de Borba e Manicoré, pertencente à
Microrregião do médio Madeira no estado do Amazonas. Localiza-se no trecho do Km 161
ao Km 365 da BR-319, na margem esquerda no sentido Manaus-Porto-Velho, sendo 1,75 km
a menor distancia com o eixo da rodovia. Na porção sul limita-se com o assentamento PAE
Jenipapo e mais a sudeste com a RDS do Rio Madeira. Ao sudoeste é delimitada pela rodovia
AM-364 e limítrofe a RDS do Rio Amapá. Ao norte faz divisa com a RDS Igapó-Açú e área de
recuperação da BR-319. Sua porção nordeste limita-se com a TI Cunhã-Sapucaia e a RDS
Matupiri. Na sua porção central é cortada pelo rio Matupiri, principal via de acesso ao
interior do parque.
Pela pouca informação disponível, o empreendimento parece possuir uma
compatibilidade com a área protegida no sentido de facilitar o acesso a UC e potencializar o
turismo, objetivo fim do parque.
Diante

do

exposto,

o

empreendimento

em

questão

pode

apresentar

compatibilidade com a legislação analisada.
5.2.2.7. Decreto Estadual (AM) no 24.041 de 01/06/2005 – Decreto de criação da Reserva
de Desenvolvimento Sustentável do Rio Amapá
A RDS do Rio Amapá localiza-se no município de Manicoré e apresenta como
principais objetivos: preservar a natureza; assegurar as condições e os meios necessários
para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos
naturais das populações tradicionais; e valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e
as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido pelas populações tradicionais, dentre
outros.
A reserva encontra-se na Área de Influência do estudo, estando a 0,85 km do eixo da
rodovia, e possui estreita relação com o empreendimento.
5.2.2.8. Decreto Estadual (AM) no 28.420 de 27/03/2009 – Decreto de criação da Reserva
de Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu
A RDS Igapó-Açu localiza-se nos municípios de Borba, Manicoré e Beruri, todos
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situados na Área de Influência do Estudo, e apresenta como principais objetivos preservar a
natureza e assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria
dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações
tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de
manejo do meio ambiente, desenvolvidos pelas populações tradicionais.
Assim como a RDS do Rio Amapá a reserva do Igapó-Açu encontra-se na Área de
Influência do estudo, interceptando a rodovia no km 81,62, e possui estreita relação com o
empreendimento.
5.2.2.9. Decreto Estadual (AM) no 28.419 de 27/03/2009 – Decreto de criação da Floresta
Estadual de Tapauá
A UC no situa-se nos municípios de Tapauá e Canutama, ambos presentes na Área
de Influência do empreendimento, e apresenta como objetivos principais promover o
manejo de uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa cientifica, com
ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.
A reserva encontra-se na Área de Influência do estudo, estando a 2,51 km do eixo da
rodovia, e possui estreita relação com o empreendimento.
5.2.2.10. Lei no 2.908 de 13/07/2014 – Dispõe sobre a Política de Desenvolvimento do
Ecoturismo e do Turismo Sustentável no Estado do Amazonas
Segundo a lei, o Poder Executivo Estadual deve, em parceria com as prefeituras
municipais em cujo território haja recursos naturais e patrimônio cultural que sejam objeto
de visitação e turismo, elaborar uma política de desenvolvimento do ecoturismo e do
turismo sustentável.
A norma esclarece em seu Art. 2o que a política de desenvolvimento do ecoturismo e
do turismo sustentável deve estabelecer regras, instrumentos de gestão e recursos, a serem
definidos com os diversos setores sociais, econômicos e governamentais para garantir e
preservação da biodiversidade, traçando limites, organizando e dirigindo ações logísticas.
Dentre as diretrizes que devem ser buscadas na implementação da política destaca262
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se as parcerias com segmentos sociais, como as comunidades extrativistas residentes ao
longo da rodovia, em especial das UCs do Lago do Capanã Grande e do Lago Jari.
Pelo exposto, e tendo como fato o potencial turístico da região, como defendido nos
Planos de Manejo da Resex do Lago do Capanã Grande e do PARNA do Lago Jari, o
empreendimento trará maior acessibilidade a estes e demais pontos de interesse ao longo
da BR-319 e poderá facilitar a integração entre a população, as associações, os municípios e
o Poder Executivo Estadual, favorecendo a elaboração de uma política de desenvolvimento
do ecoturismo.
5.2.2.11. Lei no 3.135 de 05/06/2007 – Institui a Política Estadual sobre Mudanças
Climáticas, Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas
A lei além de estabelecer a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas,
Conservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas a referida norma traz
diretrizes e programas a serem implementados para o cumprimento dos objetivos e ações.
Dentre os objetivos que se correlacionam com o empreendimento destacam-se:
•

Redução de desmatamento dentro do estado do Amazonas;

•

Ampliação da educação ambiental sobre os impactos e as consequências das
mudanças climáticas nas comunidades tradicionais e carentes;

•

Elaboração de planos de ação que contribuam para mitigar os efeitos adversos das
mudanças climáticas;

•

Instituição de novas Unidades de Conservação;

•

Indicação de áreas de maior vulnerabilidade ás mudanças climáticas.
Ato contínuo destacam-se as diretrizes:

•

Promover ou estabelecer incentivos para a execução de atividades e projetos que
visem à redução das emissões originárias do desmatamento;

•

Contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento sustentável do estado do
Amazonas, levando em consideração particularidades locais e regionais;
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Ademais, os objetivos e diretrizes listados convergem para três programas indicados
na lei, a saber: Programa Estadual de Educação sobre Mudanças Climáticas, Programa Bolsa
Florestal e Programa Estadual de Monitoramento Ambiental.
Pelo exposto, e tendo como fato o impacto de desmatamento decorrente da
pavimentação da rodovia, como tratado no Capítulo 7 deste estudo, o empreendimento
possui correlação com o texto legal apresentado.
5.2.2.12. Lei no 4.419 de 29/12/2016 – Institui a Matriz Econômica-Ambiental do Amazonas
A Matriz Econômica-Ambiental tem por finalidade estabelecer as bases políticas,
estratégicas, programáticas e estruturantes do processo permanente e integrado de
desenvolvimento sustentável do Estado.
Em

seus

eixos

estratégicos

e

programáticos

se

correlacionam

com

o

empreendimento:
•

A interiorização do desenvolvimento, por meio do desenvolvimento e integração
territorial e o turismo sustentável como ferramenta de preservação e conservação
dos recursos naturais, da inclusão social e da valorização da cultura local;

•

O fortalecimento do modelo Zona Franca de Manaus e de seu Polo Industrial;

•

O fortalecimento da infraestrutura, tendo como objetivo a humanização ambiental
do espaço urbano e logística multimodal.
Ademais, dentre as atividades econômicas consideradas prioritárias para a lei

destacam-se, por sua compatibilidade com o empreendimento: a produção florestal,
madeireira e não madeireira e turismo.
Pelo exposto, e sabendo do potencial turístico da área, como já tratado
anteriormente, e do potencial das Reservas Extrativistas e de Desenvolvimento Sustentável
presentes na exploração sustentável do recursos naturais, o empreendimento correlacionase com o texto legal apresentado.
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5.2.3 Legislação Municipal
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) quatro dos seis
municípios presentes na Área de Estudo apresentam Plano de Diretor (PD), sendo eles:
Tapauá, Manicoré, Humaitá e Borba. Por outro lado, os municípios de Canutama e Borba, o
Plano Diretor encontra-se em fase de elaboração. Além disso, enfatiza-se que não existem
Unidades de Conservação (UC) municipais na Área de Influência do empreendimento. Estas
correspondem a apenas 1,13% (1.759.530,02 ha) do território estadual e concentra-se na
porção norte e noroeste do Amazonas, segundo dados da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (2020).
5.2.3.1. Lei Orgânica do Município de Canutama/Amazonas – Lei no 157/1990 e Emenda
Revisional no 001/2009
Segundo a Lei Orgânica (LO) de Canutama compete ao município, dentre outras
atribuições, preservar as florestas, a fauna e a flora local.
Já em seu artigo 151 a LO afirma que o Governo Municipal manterá processo
permanentemente de planejamento, visando promover o desenvolvimento do Município, o
bem estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais. Para
tanto, o desenvolvimento do município terá por objetivo a realização plena de seu potencial
econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitadas
as vocações, as peculiaridades e a cultura local e preservado o seu patrimônio ambiental,
natural e construído.
No entanto, é na seção que dispõe sobre a Política do Meio Ambiente que a
compatibilidade com o empreendimento se mostra maior. O Art. 215 afirma que o
município deverá atuar no sentido de assegurar a todos os cidadãos o direito ao meio
ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, bem como uso comum do povo e
essencial à qualidade de vida. Porquanto, o município deverá articular-se com órgãos
estaduais e federais competentes e ainda, quando for o caso, com outro município,
objetivando a solução de problemas comuns relativos a proteção ambiental.
Ademais, para assegurar a proteção dos recursos naturais faz-se necessário uma
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adoção de diretrizes adequadas de uso e ocupação do solo urbano.
5.2.3.2. Lei Complementar no 001, de 02/10/2006 - Plano Diretor do Município de
Humaitá/AM
O Plano Diretor é um instrumento fundamental para o planejamento local e neles
estão contidas metas e diretrizes para o desenvolvimento do município. Este orienta a forma
como o município deve crescer. Busca-se, além de outras informações, entender a
organização da estrutura físico-territorial do município e sua compatibilidade com o
empreendimento, no que se refere as formas de ocupação territorial, a ordenação do uso do
solo, rural e urbano e a estruturação do sistema viário.
O Plano Diretor (PD) é o instrumento básico da política de desenvolvimento
territorial do município e integra o processo de planejamento municipal, devendo o Plano
Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei do Orçamento Anual (LOA)
incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
O PD, que abrange todo o território do município, tem como objetivos gerais e
correlacionados com o empreendimento:
•

melhorar a qualidade de vida urbana e rural, garantindo o bem estar dos munícipes;

•

ordenar o pleno desenvolvimento do município no plano econômico, social e
cultural, adequando o uso e ocupação do solo a função social da propriedade;

•

promover o desenvolvimento econômico sustentável;

•

preservar, proteger e recuperar o meio ambiente, o patrimônio cultural, histórico,
artístico, paisagístico e arqueológico municipal;

•

promover a participação dos cidadãos e suas organizações nas decisões dos agentes
públicos e privados que afetam a organização do espaço, a prestação de serviços
públicos e a qualidade do ambiente urbano;

•

garantir dignidade e valorização dos povos indígenas, seu patrimônio, cultura e
costumes;

•

assistência e sustentabilidade da cidadania dos ribeirinhos;
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O Plano Diretor de Humaitá (PDH) priorizou 16 áreas temáticas, das quais destacamse para este estudo:
•

saneamento básico e saúde;

•

infraestrutura social e uso adequado do solo;

•

implantação de sistema de acessibilidade e mobilidade urbana social;

•

desenvolvimento de uma política de infraestrutura adequada à realidade regional e
uso do solo urbano.

•

criar e implantar pólos de desenvolvimento na zona rural.
De grande relevância, o art. 6o, enfatiza que a política de desenvolvimento municipal

visa articular-se com as ações macroestruturais e estratégicas do Governo Federal e
Estadual, de forma integrada para a elaboração de planos regionais intermunicipais e locais
de atuação urbana e rural, com inserção do município de Humaitá-AM, visando o seu
desenvolvimento sustentável. Para tanto, faz-se necessário a regularização fundiária local e
regional conjunta com os órgãos federais e estaduais visando planejamento estratégico de
desenvolvimento do município.
Ato contínuo, a política de desenvolvimento municipal econômico, social, humano,
se orientará por nove objetivos estratégicos, dos quais destacam-se por sua correlação com
o empreendimento a construção e implementação do: Plano Estratégico de Acessibilidade e
Mobilidade Urbana (PEAMUR) e do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo
(PEDETUR).
O principio orientador do PEAMUR baseia-se na efetivação do direito à
acessibilidade e às boas condições de mobilidade aos locais ocupados pelos moradores do
município. Por conseguinte, deve-se considerar a integração entre as diferentes formas de
mobilidade fluvial, terrestre, motorizada, não motorizada e aérea, além da integração entre
os sistemas de transporte e o uso e ocupação do solo urbano e rural, com minimização dos
custos socioambientais nos deslocamentos de pessoas e bens. Para tanto, deverá implantar
sistema de transporte público coletivo terrestre que sirva também a núcleos urbanos fora da
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sede municipal, a zona de desenvolvimento agroflorestal, e as zonas de urbanização
especificas.
O PEDETUR, por sua vez, elencará entre suas prioridades promover Humaitá, no país
e no exterior, divulgando os produtos turísticos e atrativos existentes; atrair investidores
nacionais e internacionais do setor; interagir com os grandes de turismo nacionais e
internacionais, dentre outras ações.

Para isso, faz-se necessário uma expansão da

infraestrutura turística: hotéis, restaurantes, embarcações e estradas e demais
acessibilidades. Ademais, o município deve apoiar a revitalização de obras estratégicas para
a prática do turismo, caso do empreendimento em questão.
Quando a divisão territorial, o município de Humaitá, subdivide-se nas seguintes
Macrozonas:
I.

Macrozona das terras indígenas;

II.

Macrozona urbana;

III.

Macrozona rural;

IV.

Macro zona Flona e 54o BIS.

As duas últimas zonas são de maior relevância, quando analisado os aspectos
bióticos e físicos, devido a sua maior proximidade com rodovia, enquanto as duas primeiras
estão mais relacionados aos aspectos socioeconômicos.
O Plano de Desenvolvimento Rural (PDR) na Macrozona Rural deverá atender as
diretrizes elencadas no PDH, das quais enfatiza-se: o zoneamento socioambiental da
Macrozona Rural; o desenvolvimento do manejo agroflorestal sustentável; a certificação de
processos de extração da madeira; o desenvolvimento do ecoturismo; e o desenvolvimento
da piscicultura sustentável. Ainda no que se refere ao PDR, o PDH deixa explícito a
necessidade de melhoria da BR-319 e BR 230, além da abertura de ramais para escoamento
da produção.
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Pelo exposto, o empreendimento apresenta estreita relação com o PDH, sendo
inclusive citado como uma necessidade para atender as demandas existentes e o
desenvolvimento da zona rural.
5.2.3.3. Plano Diretor do Município de Manicoré/AM
No cenário diagnóstico do Plano Diretor do município de Manicoré (PDM) foram
apresentadas duas análises, uma do ambiente externo e a segunda do ambiente interno.
Na análise do ambiente externo o PDM, no Segmento Meio Ambiente e
Desenvolvimento, são citadas três áreas protegidas com relação com a rodovia BR-319: o
Parque Estadual Matupiri, a RDS do rio Amapá e a Resex do Lago do Capanã Grande. As duas
primeiras margeiam a AM-364 em lados opostos. Este ramal liga a comunidade de
democracia à BR-319. A Resex, por sua vez, localiza-se ao longo da BR-319.
Na análise do ambiente interno, na Qualidade do Espaço Urbano, Rural e Ribeirinho,
o PDM enfatiza, no que diz respeito à zona rural, a localidade de Santo Antônio do Matupi,
conhecida como 180, devido à posição estratégica que se encontra, nas proximidades da BR319, com ligação direta ao município de Humaitá, o que favorece a conexão para Porto
Velho – Rondônia.
Ademais, o PDM define os macros objetivos que o município deverá alcançar, todos
com compatibilidade com empreendimento, sendo estes:
•

Desenvolvimento sustentável, qualidade de vida;

•

Desenvolvimento econômico;

•

Desenvolvimento social;

•

Desenvolvimento da estrutura urbana, rural e ribeirinho.
Por fim, é citado como diretriz, no macro objetivo Desenvolvimento Econômico,

melhorar a infraestrutura pública de serviços e das vias terrestres, aéreas e fluvial para
facilitar o fluxo da produção, na qual prevê a reabilitação da estrada que liga o Município à
BR-319 (AM-364), além da abertura da estrada entre a sede do município e o distrito de
Santo Antônio de Matupi e demais estradas vicinais para escoamento da produção.
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Pelo exposto, fica claro que o PDM contempla em diversas partes do seu documento
a intenção em se conectar de forma eficaz com a BR-319, não apenas para o escoamento da
produção, mas também como uma forma de alcançar os seus macro objetivos, como o
desenvolvimento da sua estrutura, economia e qualidade de vida de forma sustentável.
5.2.3.4. Lei Complementar no 237, de 05/12/2007 - Plano Diretor do Município de
Tapauá/AM
O ordenamento do uso e ocupação do solo do Plano Diretor do município de Tapauá
(PDT) tem como um dos objetivos ordenar o crescimento do município visando prevenir e
minimizar os impactos ambientais. Para tanto, foram estabelecidos diretrizes, das quais
destaca-se a divisão do município em macro-zonas, a saber:
•

Macro-zona Urbana;

•

Macro-zona de Expansão;

•

Macro-zona de Contenção;

•

Macro-zona Rural;

•

Macro-zona Rural-alagada.
Destas, a Macro-zona de Expansão desempenha importante correlação com o

empreendimento por ter sido concebida para o ordenamento das margens da rodovia AM366 para a futura implantação de moradias, comércios, serviços e indústrias.
Ademais, a Macro-zona Rural também possui compatibilidade com a rodovia BR319, uma vez que determina as áreas aptas para atividades agrossilvipastoris e outras
atividades relacionadas ao setor primário. Tal relação refere-se ao controle do
desmatamento das áreas marginais àrodovia, somado ao compromisso do município em
implementar diretrizes contidas no Plano Nacional de Combate a Queimadas e
Desmatamento. Neste sentido, o PDT determina como diretriz específica para o uso e a
ocupação do solo na área a compatibilização do uso e da ocupação rural com a proteção
ambiental.
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Ao se tratar dos objetivos gerais para o desenvolvimento econômico de Tapauá, o
município deve buscar potencializar os benefícios das atividades turísticas. Para isso, faz-se
necessário estimular a produção local com instalação e operação adequadas a
sustentabilidade ambiental e estimular a produtividade e a organização de cooperativas
produtivas. Neste contexto, foram levantadas no diagnóstico do meio socioeconômico as
cooperativas da área do estudo, as quais serão consideradas para a mitigação ou
potencialização dos impactos. O PDT destaca, ainda, a necessidade de incentivar o turismo
ecológico, aproveitando os recursos naturais municipais e o potencial de outras áreas dentro
da Área de Estudo, de modo a articular atrativos turísticos com municípios vizinhos para
implementar ações conjuntas.
Por fim, quanto ao Sistema Municipal de Mobilidade, destaca-se o componente de
infraestrutura física, como um pré-requisito para todo o sistema de transporte viário do
município.
Pelo exposto, o PDT contempla a BR-319 de forma indireta ao tratar do
ordenamento da AM-366, além das demais correlações com o turismo e mobilidade urbana
citados.
5.2.3.5. Lei Municipal no 048, de 05/10/2006 - Plano Diretor Urbano Ambiental do
Município de Borba/AM
Ao contrário dos demais Planos Diretores analisados até então, o Plano Diretor de
Borba não faz nenhuma menção direta à BR-319, assim como não aponta diretrizes e ações
mais específicas para serem implementadas em suas áreas não-urbanas. Por isso, a análise
se deu quanto aos seus aspectos gerais.
Inicialmente, destaca-se como um dos princípios do Plano Diretor do município de
Borba (PDB) a inclusão social através da implantação de acesso à infraestrutura e aos
serviços públicos essenciais. O PDB incorpora, ainda, o enfoque ambiental de planejamento
na definição do modelo de desenvolvimento do munícipio das diretrizes e das estratégias
para a execução de planos, programas e projetos.
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Dentre as estratégias listadas no PDB, o empreendimento irá interferir na:
•

promoção do desenvolvimento econômico

•

qualificação do meio ambiente;

•

e mobilidade no território municipal.
No que se refere à promoção do desenvolvimento econômico, seu objetivo geral é

potencializar o município de Borba, criando alternativas de desenvolvimento. Como
exemplo, tem-se a promoção do turismo ecológico, citado no PDB. Porém, para a
implementação desta estratégia deve-se buscar ações conjuntas com os municípios vizinhos.
Também são listadas como diretrizes compatíveis com a rodovia:
•

a estimulação a exploração de madeira sob critérios ecológicos e a produção de
cosméticos a partir de essências vegetais, que pode se dar por meio das
cooperativas presentes na área do estudo;

•

estimulação às famílias rurais tradicionais para a exploração de madeira e
similares, através de manejo florestal em pequena escala;

•

fortalecer a implantação de sistemas agroflorestais;

Em relação à estratégia qualificação do meio ambiente, um dos seus objetivos é
intermediar nas resoluções de conflitos e mitigação dos processos de degradação do meio
ambiente que ocorram em seu território. Embora preveja a elaboração de um Zoneamento
Agroecológico do Município, este ainda não foi elaborado. No que se refere às Unidades de
Conservação (UC), o PDB busca a consolidação de sua proteção. Neste aspecto, existe uma
estreita relação com o empreendimento em virtude da presença das UCs: Parque Estadual
de Matupiri e a RDS do Igapó-Açu.
Ato contínuo, a estratégia mobilidade no território municipal tem como objetivo
geral qualificar a circulação dentro do território municipal, de modo a interligar Borba com
os municípios vizinhos. Dentre os objetivos específicos, destaca-se a busca em otimizar e
ampliar as redes de circulação intermunicipal, buscando facilitar os deslocamentos mediante
melhoria e manutenção das estradas vicinais.
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Por fim, o PDB divide o município em cinco macroáreas, das quais duas se
relacionam com o empreendimento, a saber: as UCs localizadas integralmente fora da área
urbana e as áreas de interesse agroflorestal, mineral e turismo. Naquela não constam as
duas UCs presentes na área do estudo anteriormente citadas, isso porque o PDB foi
elaborado no ano de 2006. Nesta, entende-se como área de agroflorestal e turismo aquelas
não abrangidas por áreas de preservação permanente, por UC ou por área de reserva
indígena.
Pelo exposto, o Plano Diretor possui objetivos, diretrizes e estratégias gerais que se
correlacionam com o empreendimento, podendo inclusive compor o Plano Geral de
Circulação e Tráfego, o Programa de Gestão Ambiental e o Programa de melhoria do sistema
viário.
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5.3. Planos e Programas Públicos e/ou Privados
5.3.1. Plano Plurianual (PPA) – 2020-2023
A Lei de nº 13. 971 de 27 de dezembro de 2019, institui o Plano Plurianual da União
para o período de 2020 a 2023 (PPA 2020-2023), em cumprimento ao disposto no § 1º do
art. 165 da Constituição.
De acordo com o artigo 165, § 1º da Constituição Federal de 1988, as leis de
iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e
os orçamentos anuais. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração
continuada
São diretrizes do PPA 2020-2023 (art 3º da lei 13.971/19):
•

o aprimoramento da governança, da modernização do Estado e da gestão
pública federal, com eficiência administrativa, transparência da ação estatal,
digitalização de serviços governamentais e promoção da produtividade da
estrutura administrativa do Estado;

•

a busca contínua pelo aprimoramento da qualidade do gasto público, por
meio da adoção de indicadores e metas que possibilitem a mensuração da
eficácia das políticas públicas;

•

a articulação e a coordenação com os entes federativos, com vistas à redução
das desigualdades regionais, combinados: processos de relacionamento
formal, por meio da celebração de contratos ou convênios, que envolvam a
transferência

de

recursos

e

responsabilidades;

e

mecanismos

de

monitoramento e avaliação;
•

a eficiência da ação do setor público, com a valorização da ciência e
tecnologia e redução da ingerência do Estado na economia;

•

a garantia do equilíbrio das contas públicas, com vistas a reinserir o Brasil
entre os países com grau de investimento;
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•

a intensificação do combate à corrupção, à violência e ao crime organizado;

•

a promoção e defesa dos direitos humanos, com foco no amparo à família;

•

o combate à fome, à miséria e às desigualdades sociais;

•

a dedicação prioritária à qualidade da educação básica, especialmente a
educação infantil, e à preparação para o mercado de trabalho;

•

a ampliação da cobertura e da resolutividade da atenção primária à saúde,
com prioridade na prevenção, e o fortalecimento da integração entre os
serviços de saúde;

•

a ênfase na geração de oportunidades e de estímulos à inserção no mercado
de trabalho, com especial atenção ao primeiro emprego;

•

a promoção da melhoria da qualidade ambiental, da conservação e do uso
sustentável de recursos naturais, considerados os custos e os benefícios
ambientais;

•

o fomento à pesquisa científica e tecnológica, com foco no atendimento à
saúde, inclusive para prevenção e tratamento de doenças raras;

•

a ampliação do investimento privado em infraestrutura, orientado pela
associação entre planejamento de longo prazo e redução da insegurança
jurídica;

•

a ampliação e a orientação do investimento público, com ênfase no
provimento de infraestrutura e na sua manutenção;

•

o desenvolvimento das capacidades e das condições necessárias à promoção
da soberania e dos interesses nacionais, consideradas as vertentes de defesa
nacional, as relações exteriores e a segurança institucional;

•

a ênfase no desenvolvimento urbano sustentável, com a utilização do
conceito de cidades inteligentes e o fomento aos negócios de impacto social e
ambiental;

•

a simplificação e a progressividade do sistema tributário, a melhoria do
ambiente de negócios, o estímulo à concorrência e a maior abertura da
economia nacional ao comércio exterior, priorizando o apoio às micro e
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pequenas empresas e promovendo a proteção da indústria nacional em grau
equivalente àquele praticado pelos países mais industrializados; e
•

o estímulo ao empreendedorismo, por meio da facilitação ao crédito para o
setor produtivo, da concessão de incentivos e benefícios fiscais e da redução
de entraves burocráticos.

A governança do PPA 2020-2023 visa a alcançar os objetivos e as metas estabelecidos,
sobretudo para a garantia de acesso às políticas públicas e de sua fruição pela sociedade e busca o
aperfeiçoamento dos (art.11):
I - mecanismos de implementação e integração de políticas públicas;
II - critérios de regionalização de políticas públicas; e
III - mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2020-2023.
A gestão do PPA 2020-2023 observará os princípios de publicidade, eficiência,
impessoalidade, economicidade e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a
avaliação e a revisão do PPA 2020-2023 (art.12).

5.3.2. Plano e/ou Programas propostos ou em andamento na Área do Estudo
A rodovia BR-319 tem importante papel na integração do Brasil e no
desenvolvimento regional, além de apresentar compatibilidade com os programas e planos
públicos propostos na Área do Estudo. O alcance das pretensões descritas nestes programas
ou planos, em seus eixos temáticos, objetivos e linhas de ação, dependem, em muitos casos,
de uma estrutura viária que permita a viabilidade de suas atividades. As condições logísticas
e de infraestrutura permitem uma melhor gestão na fiscalização da extração de madeira
ilegal e uma estruturação das cadeias produtivas sustentáveis. Uma infraestrutura
sustentável na região amazônica torna o Estado presente e sua atuação mais efetiva,
principalmente em regiões longe das sedes municipais, caso observado na Área do Estudo. A
presença estatal minimiza as ocupações irregulares, grilagem de terras e exploração
irregular dos recursos naturais, principais vetores do desmatamento.
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Pelo exposto, serão apresentados os planos e programas propostos ou já em
andamento na Área de Estudo, bem como a compatibilidade destes programas com o
empreendimento em questão. Ressalta-se que o presente documento não tem a intenção
de fazer julgamento de valores a respeito da eficácia ou execução dos programas ou planos
apresentados, mas tão somente correlaciona-los com o empreendimento em questão por
meio dos objetivos e ações por estes apresentados. Utilizou-se, também, de avaliações e
balanços oficiais disponibilizados pelo governo a respeito dos programas e planos.
5.3.3. Plano de Ação para Preservação e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal –
PPCDAm
Lançado em 2004, o principal objetivo do PPCDAm é reduzir o desmatamento e a
degradação da vegetação nativa e promover a manutenção de seus serviços ecossistêmicos.
Para tanto, faz-se necessário um modelo de desenvolvimento econômico sustentável que
leve em conta a conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos e do patrimônio
cultural e natural das populações tradicionais.
O PPCDAm está estruturado atualmente em quatro eixos, quais sejam:
•

Eixo 1: Ordenamento fundiário e territorial;

•

Eixo 2: Monitoramento e controle ambiental;

•

Eixo 3: Fomento às atividades produtivas sustentáveis; e

•

Eixo 4: Instrumentos econômicos e normativos.
Dentre as ações complementares elencadas no PPCDAm, destacam-se: priorizar os

36 municípios responsáveis por 50% do desmatamento da Amazônia, listados na Portaria
MMA no 28/2008; integrar os órgãos de fiscalização do desmatamento, previsto no Eixo 2;
estruturar bases móveis de fiscalização do desmatamento, também no Eixo 2; e apoiar o
desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva de madeira e móveis, presente no Eixo 3.
A seguir serão traçadas algumas considerações a respeito do PPCDAm levantadas
em três documentos oficiais, sendo eles:
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i.

Avaliação do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na
Amazônia Legal – PPCDAm 2007-2010. O relatório foi produzido por três
instituições a convite do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e da Comissão
Executiva do PPCDAm, sendo elas: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) e Cooperação Alemã
para o Desenvolvimento por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. O relatório traz uma análise feita aos resultados
alcançados pelo PPCDAm no período de 2007 a 2010.

ii.

Balanço da 3o Fase do PPCDAm, elaborado e consolidado pelo MMA em setembro
de 2016, serão apontados os resultados de 2012-2015.

iii.

Planos de Ação para Prevenção e o Controle do Desmatamento, documento base:
contexto e análises. Elaborado e consolidado pelo MMA. Versão preliminar
aprovada pelo GPTI em dezembro de 2016, pendente de diagramação.
Em relação aos municípios prioritários, foi indicada a necessidade em se elaborar um

conjunto de políticas e incentivos específicos para que os municípios possam sair dessa lista,
a exemplo, dar prioridade às demandas de regularização fundiária e ambiental, capacitar os
gestores municipais ou, ainda, envolver outros ministérios. Porém, cita-se, também, a
necessidade de uma política de “pós-lista” que envolve uma estruturação da cadeia
produtiva, que passa por uma maior infraestrutura nos municípios.
Fica claro no relatório o êxito do PPCDAm em integrar os órgãos fiscalizadores no
combate ao desmatamento. Por outro lado, também foram evidenciadas as dificuldades em
se fiscalizar regiões de difícil acesso, devido à falta de infraestrutura para se chegar aos
locais e permanecer por um tempo razoável. Parte destas dificuldades poderão ser sanadas
com a pavimentação do trecho do meio da rodovia, que permitirá uma rápida e constante
fiscalização.
Entre os desafios levantados para o fomento das atividades produtivas sustentáveis,
trabalhado no Eixo 3, destaca-se a falta de infraestrutura adequada para garantir o
escoamento e o beneficiamento dos produtos agroflorestais. Inclusive, a definição dos
distritos florestais sustentáveis leva em consideração três critérios para atestar a sua
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viabilidade, a saber: o potencial florestal do município, a vocação florestal e as condições de
logística e de infraestrutura compatíveis com o mínimo necessário para o desenvolvimento
das atividades agroflorestais. Na área da agricultura familiar estes gargalos são ainda mais
acentuados, no qual o cultivo de produtos perecíveis, por exemplo, não pode ser expandido
sem as vias para se escoar os produtos. É de conhecimento geral que o transporte destes
produtos pela BR-319 é totalmente inviável, seja pelos atoleiros que se formam no período
chuvoso, ou pela dificuldade em se realizar as manutenções nas pontes, devido ao difícil
acesso. Ou seja, tem-se um esforço absurdo para se mudar o ordenamento fundiário e
territorial do município; promove-se o monitoramento e controle do desmatamento; e, por
fim, efetua-se a transição para um modelo mais sustentável para, no final, não conseguir
escoar os produtos de maneira a viabilizar o projeto. Dada a sua importância, e para sanar
estes gargalos, grande parte dos recursos recebidos pelos municípios da Operação Arco
Verde são destinados às obras de infraestrutura, como relatado nos documentos,
justamente pela necessidade deste elo como parte integrante do sistema.
O fator limitante da infraestrutura no fomento às atividades produtivas sustentáveis
foi tratado novamente no Balanço da 3o Fase no período 2012-2015, reforçando não apenas
a sua importância, mas também a negligência em se tratar o assunto de forma integrada. No
item a respeito dos entraves, no qual são apresentadas as dificuldades e as necessidades das
políticas monitoradas, a política Ações de Pesca e Aquicultura apresenta dificuldades devido
à falta de infraestrutura na logística. As dificuldades se estendem para as associações e
cooperativas conforme relatado no trecho:
“Percebe-se que as principais dificuldades estão relacionadas ao acesso à DAP (Declaração
de Aptidão ao PRONAF), a organização da agricultura familiar em associações e
cooperativas e à falta de técnicos para ATER, acrescido de dificuldade de infraestrutura.”
Pelo exposto, percebe-se que alguns desafios perpassam pela falta de acesso e de
infraestrutura básica para se realizar as atividades de fiscalização e de logística. Assim, ao
considerar o contexto de desenvolvimento sustentável, é preciso ponderar que a logística e
infraestrutura são essenciais como fatores de inclusão social e produtiva das populações
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mais vulneráveis e isoladas da Amazônia, como citado no trecho do Plano de Ação para
Prevenção e o Controle do Desmatamento:
“Apesar da alta correlação entre a implementação de uma obra de infraestrutura,
particularmente as rodovias, com as áreas sob maior pressão de desmatamento, é preciso
ponderar que mesmo as atividades sustentáveis que utilizam a floresta em pé demandam
infraestrutura para viabilizar os negócios. A expansão do Manejo Florestal Sustentável e a
comercialização dos produtos da sociobiodiversidade, por exemplo, também podem ser
inviabilizados na ausência de modais de transporte para escoar a produção nas áreas mais
remotas da Amazônia.”.
É preciso ponderar que, na lógica do desenvolvimento sustentável, infraestrutura e
logística são cruciais para a inclusão social e produtiva da população mais vulnerável da
Amazônia. O fato desse elemento também ser utilizado pelas atividades predatórias e
excludentes, inclusive com altos índices de violência no campo, deve ser levado em conta
para buscar as soluções para a integração econômica, social, política e institucional da
Amazônia, mas não implica necessariamente na exclusão da infraestrutura na região.

Tem-se, ainda, o exposto nas recomendações do Balanço da 3o Fase do PPCDAm
2012-2015:
“A nova estratégia de combate ao desmatamento deve incorporar um efetivo envolvimento
e responsabilização de diversos setores governamentais, inclusive na esfera estadual. Os
estados têm competência primária de fiscalização da uma grande parcela do
desmatamento, no entanto as ações de coerção ainda são desempenhadas primariamente
por instituições federais. Ademais, a fiscalização ambiental, como um dos instrumentos
para combater o desmatamento, necessita de aumento do efetivo, dos recursos
financeiros e de infraestrutura.”
Como aponta a avaliação externa do PPCDAm 2007-2010 (IPEA-GIZ-CEPAL, 2011),
a transição para atividades produtivas sustentáveis requer uma abordagem integrada que
considere a pesquisa, capacitação, oferta tecnológica, crédito, assistência técnica, logística e
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acesso a mercados, necessariamente com protagonismo e articulação dos órgãos vinculados
à agenda de desenvolvimento.
Por fim, soma-se a recomendação trazida na Avaliação do Plano de Ação para
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – 2007-2010:
“No caso das atividades convencionais, as políticas devem ser direcionadas de modo a elevar
o grau de sustentabilidade das atividades escolhidas, incluindo a rastreabilidade das
produções, a implementação de ZEEs temáticos, os pactos setoriais, a disponibilização de
tecnologias, a assistência técnica rural, o CAR e a infraestrutura local, entre outros.“.
A despeito da efetiva melhoria dos resultados das ações de comando e controle, é
generalizada a visão de que ainda não foram superados totalmente os desafios logísticos da
fiscalização de uma área tão vasta quanto a Amazônia, com regiões cujos acessos são muitas
vezes precários. Um problema apontado na apreensão de bens nessa região é a dificuldade
de sua retirada e destinação. Não há um esquema logístico eficiente capaz de transportá-los
para locais onde possam ser doados ou leiloados. No caso da madeira apreendida, por
exemplo, se deixada na região sem vigilância, poderá ser roubada pelos mesmos
madeireiros ilegais que a extraíram. Nomear o infrator como fiel depositário, como era feito
antigamente, também não é uma boa opção. Guardar o produto apreendido até a
possibilidade de destinação tem-se mostrado tarefa que consome horas de trabalho e
recursos que poderiam ser mais bem empregados em outras atividades. Ao mesmo tempo,
as condições de armazenamento são tão impróprias e o período de vigilância
frequentemente é tão longo que materiais como madeira apreendida ou mesmo
equipamentos podem se tornar inutilizáveis.
Entre os principais entraves são identificados: a debilidade das organizações
comunitárias; a ausência de regularização fundiária; a dificuldade de acesso a linhas
específicas de crédito; a fragilidade de programas de assistência técnica e extensão florestal;
a lentidão na análise e aprovação de planos de manejo pelos Oemas; a inadequação das
exigências para aprovação à realidade das comunidades; a reduzida escala de produção e a
inexistência de infraestrutura adequada para garantir o escoamento e o beneficiamento
dos produtos florestais.
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O problema da infraestrutura local limita significativamente as possibilidades de
produção e a adoção de tecnologias mais produtivas, tanto no âmbito da agricultura
comercial como na agricultura familiar e na produção extrativista. O cultivo de determinados
produtos, como os perecíveis, não pode ser expandido sem infraestrutura de escoamento –
principalmente estradas em bom estado – e sistemas de armazenagem. Algumas das
tecnologias disponíveis dependem da disponibilidade de insumos a preços competitivos.
Dessa forma, os problemas de infraestrutura podem favorecer a adesão dos
produtores à pecuária, que é menos vulnerável às limitações descritas.
5.3.4. Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia – PRDA
O PRDA, elaborado para o período de 2020-2023, conforme Lei Complementar no
124/2007, é um instrumento de planejamento norteador das intervenções públicas na
Amazônia, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais.
O empreendimento apresenta uma estreita relação com o PRDA, na medida em que
a pavimentação da rodovia BR-319, com foco no desenvolvimento regional sustentável da
região da Amazônia Legal, está inserida na carteira de projetos estruturantes prioritários
elencados no estado do Amazonas.
De fato, a trafegabilidade da rodovia fortalece as Cadeias Produtivas Sustentáveis da
região e vai ao encontro do objetivo e das diretrizes estratégicas do PRDA. O crescimento
econômico sustentável, com foco na produtividade e redução nas desigualdades sociais e
regionais, previsto no Eixo Econômico, depende de uma infraestrutura que permita não
apenas o acesso às regiões isoladas, como o escoamento da produção para as principais
mercados consumidores regionais. Tal correlação estende-se para o cumprimento das
diretrizes dos eixos Social e de Infraestrutura, nos quais as diretrizes englobam o aumento
da competitividade e na melhoria da qualidade de vida, bem como o desenvolvimento do
bem-estar e da inclusão social, com foco na igualdade de oportunidades e acesso aos
serviços públicos.
Ademais, a compatibilidade do empreendimento com o presente plano se estreita
nos eixos setoriais de intervenção e programas elencados no PRDA, a saber: Eixo
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Desenvolvimento Produtivo, no Programa de Agricultura, Pecuária e Extrativismo, no
Programa Pesca e Aquicultura e no Programa Turismo; Eixo Infraestrutura Econômica e
Urbana, no Programa Logística e Transporte; e Eixo Desenvolvimento Social e Acesso a
Serviços Públicos Essenciais, em todos os seus programas.
Nesse sentido, a conclusão da malha viária e sua manutenção é requisito para
efetiva execução do plano e se lograr a integração social e o desenvolvimento regional
sustentável da Amazônia Legal. Cabe lembrar que a implantação de rodovias, assim como
qualquer outro empreendimento de grande porte que altera a realidade local e agrave o
conflito fundiário, deve ser acompanhada de um planejamento territorial e uma interdição
fundiária ao longo dos principais eixos de expansão, como também pelo fortalecimento de
áreas protegidas e sua gestão.
5.3.5. Macro ZEE da Amazônia Legal – MacroZEE (Decreto no 7.378/2010)
O MacroZEE da Amazônia Legal tem como objetivo, segundo Art. 1o do Decreto no
7.378/2010, assegurar a sustentabilidade do desenvolvimento regional, indicando
estratégias positivas e de gestão ambiental e territorial em conformidade com a diversidade
ecológica, econômica, cultural e social da Amazônia.
Dentre as estratégias gerais para a Amazônia Legal, presentes na Parte II do
MacroZEE (dinâmicas territoriais e estratégias de desenvolvimento sustentável), tem-se a
criação e o fortalecimento das Unidades de Conservação (UCs) e o fortalecimento de uma
política de Estado para a pesca e aquicultura sustentável. No primeiro caso, das 42 UC
(SEMA, 2020) criadas no estado do Amazonas, 11 tem relação direta com a implantação ou
reestruturação da BR-319 (Portaria no 804, de 07/07/2009 – Cooperação no 915/2010-DPP),
por meio do Área de Limitação Administrativa Provisória (ALAP). O DNIT, por meio de
ajustes firmados para o cumprimento das pré-condicionantes referentes as UCs no entorno
da BR-319, já repassou o montante de R$ 70.264.220,11 ao Departamento de Ciência e
Tecnologia (Portaria no 645/2009), ao Instituto Chico Mendes de conservação da
Biodiversidade (ICMBio) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas (SDS) para a implantação e proteção de áreas protegidas. E ainda
será destinado mais um montante, conforme explicitado no capítulo referente à
283

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

compensação ambiental. O segundo aspecto, pesca e aquicultura sustentável, apesar do
enorme lastro social que a pesca sustentável representa para a região, a atividade é
incipiente, com uma relativa importância econômica. Um dos motivos deve-se à precária
estrutura viária necessária para dar vazão aos produtos, casos já observados em Santarém
BR-163/PA e Manaus.
Além disso, o documento aponta a carente infraestrutura de transportes e energia e
como este fator retardou a entrada da indústria de transformação, sobretudo a
eletrointensiva, tornando o custo de oportunidade favorável à exportação e à agregação de
valor ao minério no exterior, nos mercados de destino da produção.
Por fim, a avaliação das potencialidades socioeconômicas das unidades territoriais,
especificamente no parâmetro Potencial Produtivo, no tocante ao acesso aos recursos
naturais, apresenta como um dos indicadores o número de terminais e extensão das redes
de circulação por unidade territorial, incluindo hidrovias, aerovias, rodovias e ferrovias.
5.3.6. Plano Nacional de sobre Mudança do Clima – PNMC (Decreto no 9.578/2018)
No que concerne ao empreendimento, o PNMC correlaciona-se com o Plano
Nacional de Logística dos Transportes (PNLT). O PNLT almeja o planejamento a médio-longo
prazo para o setor de transporte, no qual busca um novo horizonte para os próximos 15-20
anos, com um aumento nos modais ferroviário e hidroviário e uma diminuição do modal
rodoviário.
Se por um lado a operação da rodovia BR-319 trará uma maior integração regional,
por outro tem-se o aumento do fluxo de veículos e, consequentemente, o aumento nas
emissões associadas à combustão do óleo diesel (principal combustível utilizado no Brasil,
seguido pela gasolina, totalizando 79% do consumo em 2008), como óxidos de enxofre e
fuligem.
5.3.7. Programa Territórios da Cidadania – PTC
O PTC é uma estratégia de desenvolvimento regional sustentável e garantia de
direitos sociais voltado às regiões do país que mais precisam. Possui como objetivo o
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desenvolvimento econômico e universalização dos programas básicos de cidadania. O
programa atua com a integração das três esferas governamentais (federal, estadual e
municipal).
O programa trabalha com o conceito de território, como sendo uma área formada
por um conjunto de municípios que apresentam as mesmas características econômicas e
ambientais, e que possuam coesão social, cultural e geográfica. Para a região norte, 13
territórios foram beneficiados, dos quais quatro inserem-se no estado do Amazonas. Todos
localizados ao norte do estado. A falta de territórios contemplados na região sul do estado
pode estar relacionado a problemas de acessibilidade.
Nesse sentido, os municípios localizados na Área do Estudo possuem os requisitos
enumerados no programa para a definição de um território rural. A construção da rodovia
permitiria um acesso mais eficaz aos referidos municípios em todo período do ano.
5.3.8. Regularização Fundiária na Amazônia – Terra Legal
A Regularização Fundiária na Amazônia – Terra Legal é um projeto comissionado
pelo Ministério Federal Alemão para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (BMZ)
em parceria com a Secretaria Especial Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário
(SEAD) e a Subsecretaria de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (SERFAL).
Áreas ao longo da rodovia BR-319 foram distribuídas na década de 70 entre os
pequenos agricultores, que receberam direitos de uso da terra, mas não títulos de
propriedade. Situação que pode ser constatada com a presença de famílias vindas do estado
de Santa Catarina e que possuem áreas rurais até hoje na rodovia. Inquestionavelmente, a
ausência de estruturas de propriedade bem definidas facilita a apropriação ilegal, dificulta o
combate ao desmatamento ilegal e frequentemente leva a violentos conflitos de terra. Além
disso, a incerteza jurídica prejudica a implementação de medidas de proteção da floresta no
longo prazo, como o estabelecimento de unidades de conservação, por exemplo.
Portanto, o empreendimento possui clara sinergia, desde a sua concepção, com o
projeto exposto.
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5.3.9. Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário e Familiar – PMFC (Decreto no
6.874/2009)
O PMFC foi instituído no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente (MMA) e
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) como uma estratégia para se coordenar as
ações de gestão e fomento ao manejo florestal sustentável voltadas para os povos,
comunidades tradicionais e agricultores familiares que tiram sua subsistência das florestas
brasileiras.
Embora o manejo florestal integre o uso eficiente e racional das florestas ao
desenvolvimento sustentável local, ao mesmo tempo que gera renda para as comunidades
rurais, o MFC enfrenta alguns entraves, sendo os principais: lentidão na aprovação dos
planos de manejo, a reduzida escala de produção e a precária infraestrutura para garantir o
fluxo e beneficiamento dos produtos florestais. Com a finalidade de minimizar esta
infraestrutura incipiente foram construídas 560 km de estradas, em cinco projetos de
assentamento prioritários, conforme relatado no Plano Anual de Manejo Florestal
Comunitário e Familiar (2011). Ainda segundo o mesmo documento, obras de melhoria de
acessibilidade estão em execução em Unidades de Conservação de Uso Sustentável para
permitir o transporte dos produtos florestais madeireiros e não madeireiros.
Dessa forma, a pavimentação da rodovia poderá otimizar o fluxo de produtos
florestais não apenas nas quatro UCs, com foco neste tipo de produção, mas as eventuais
comunidades situadas na Área do Estudo. Com isso, pretende-se aumentar as famílias
atendidas pelo programa, que apenas na Amazônia Legal conta com mais de 545 mil famílias
assentadas.
5.3.10. Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa – Planaveg (Portaria
Interministerial no 230/2017)
O Planaveg é, segundo o MMA, o principal instrumento de implementação da
Proveg, sendo coordenada pelo MMA com o auxílio de uma rede de especialistas e passou
por um processo de consulta pública com contribuições de cidadãos, instituições de
pesquisa e órgãos governamentais. O Planaveg foi lançado em 2017 e sua portaria foi
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assinada pelos ministros de Estado do Meio Ambiente, da Educação, da Agricultura Pecuária
e Abastecimento e da Casa Civil da Presidência da República.
Entre os objetivos do plano destacam-se a boa prática agropecuária e medidas
necessárias para a recuperação da vegetação nativa. A primeira foi identificada pelo Meio
Socioeconômico como a atividade produtiva mais frequente desenvolvida na área do
estudo, em especial na rodovia BR-319, uma vez que a área de estudo do socioeconômico
engloba a área de seis municípios, com a abrangência nos rios Purus e Madeiras, nos quais
possuem a pesca e a exploração não madeireira como atividades marcantes.
Pelo exposto, e tendo em vista as áreas fragmentadas apresentadas no diagnóstico
do Meio Biótico, entende-se que o referido programa correlaciona-se com o
empreendimento em debate no sentido de buscar um maior benefício social e ambiental,
quais sejam: redução da desigualdade, identidade e inclusão social; conservação da
biodiversidade; mitigação e adaptação às mudanças climáticas; e melhoria na qualidade da
água.
5.3.11. Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos
Benefícios da Biodiversidade – APCB (Decreto no 5.092/2004)
A instituição de Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e
Repartição dos Benefícios da Biodiversidade é um instrumento de política pública para
apoiar a tomada de decisão, de forma objetiva e participativa, no planejamento e
implementação de ações como criação de unidades de conservação, licenciamento,
fiscalização e fomento ao uso sustentável. As regras para a identificação de tais Áreas e
Ações Prioritárias foram instituídas formalmente pelo Decreto nº 5.092, de 21/05/2004, no
âmbito das atribuições do MMA.
Tendo em vista a área de influência identificada e descrita para a cada meio,
capítulo 8. Áreas de Influência do Empreendimento deste estudo, entende-se que o
empreendimento atinge uma área prioritária.
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5.3.12. Plano Amazônia Sustentável – PAS
O PAS, lançado em 2008, foi elaborado sob a coordenação da Casa Civil da
Presidência da República e dos ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional. Para
tanto, participaram nove estados da região amazônica e expressivos segmentos da
sociedade civil. Atualmente é coordenado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República.
Das 11 diretrizes atuais, duas apresentam estreita relação com empreendimento,
sendo estas: (i) Ampliar a presença do Estado na Amazônia para garantir maior
governabilidade sobre processos de ocupação territorial e de usos dos recursos naturais e
maior capacidade de orientação dos processos de transformação socioprodutiva; e (ii)
ampliar a Infraestrutura regional – energia, armazenamento, transformação, transportes e
comunicações – e de prestação de serviços essenciais à qualidade de vida de seus
habitantes. Por outro lado, as demais diretrizes também apresentam compatibilidade com o
empreendimento no sentido da rodovia também almejar: (i) valorizar a diversidade
sociocultural e ambiental da Amazônia; (ii) assegurar os direitos territoriais dos povos e
comunidades tradicionais da Amazônia, condição para a reprodução social e a integridade
cultural das populações ribeirinhas, extrativistas, dentre outras; (iii) promover a utilização de
áreas já desmatadas, com aumento da produtividade e recuperação florestal e produtiva das
áreas degradadas; (iv) promover o desenvolvimento da região com equidade e atenção às
questões de gênero, geração, raça e etnia; e (v) fomentar o diálogo, a negociação e a
formação de consensos entre órgãos governamentais, organizações da sociedade civil e
setores empresariais, em contextos democráticos de formulação e gestão de políticas
públicas.
Ademais, conforme mencionado no PAS, a falta de infraestrutura correlaciona-se
com a economia regional, no escoamento dos produtos agrícolas e minerais. Além disso, o
investimento em infraestrutura constitui um alicerce para a aceleração do desenvolvimento
sustentável regional da Amazônia, pautada na efetiva transformação e modernização da
estrutura produtiva regional.
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Ato contínuo, destacam-se como diretrizes da infraestrutura logística da região
amazônica:
•

promover a construção, pavimentação e manutenção de rodovias federais e
estaduais, assim como a abertura de estradas vicinais, como parte integrante do
planejamento intermodal de transportes, com a devida observação dos fatores
socioambientais intervenientes; e

•

consolidar a infraestrutura rodoviária existente, incluindo a manutenção de pistas,
implantação de acostamentos, melhorias na sinalização e a substituição de pontes
inadequadas.
À face do exposto, é nítida a compatibilidade do empreendimento com o plano e as

metas de desenvolvimento sustentável para a região. É de extrema relevância, no entanto, a
análise e validação de políticas e ações em andamento da região para a consolidação de um
plano realmente sustentável e inclusivo na região. Para este fim, tem-se o Plano de
Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de Influência da BR-319 e a Criação do
mosaico de unidades de conservação no entorno da BR-319 e Terra do Meio.
5.3.13. Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP (Decreto Interministerial no
230/2017)
A implantação do PNAP foi coordenado por comissão instituída no âmbito do
Ministério do Meio Ambiente e contou com participação e colaboração de representantes
dos governos federal, distrital, estaduais e municipais, de povos indígenas, de comunidades
quilombolas e de comunidades extrativistas, do setor empresarial e da sociedade civil.
Dentre as diretrizes elencadas no PNAP, destacam-se, por sua interconexão com o
empreendimento:
•

o planejamento para o estabelecimento de novas UCs, bem como para a sua gestão
específica e colaborativa com as demais áreas protegidas, deve considerar as
interfaces da diversidade biológica com a diversidade sociocultural, os aspectos
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econômicos, de infraestrutura necessária ao desenvolvimento do país, de
integração sul-americana, de segurança e de defesa nacional; e
•

incluir a criação de áreas protegidas na formulação e implementação das políticas
de ordenamento territorial e de desenvolvimento regional.
Por fim, o empreendimento se mostrou compatível com três dos seus quatro eixos

temáticos, a saber:
•

Eixo Temático – Planejamento, Fortalecimento e Gestão: busca a efetividade do
conjunto de áreas protegidas e sua contribuição para a redução da perda de
diversidade biológica, de modo a desenhar um sistema efetivo e representativo de
unidades de conservação. Cabe ainda impedir as ameaças e mitigar os impactos
negativos aos quais as unidades de conservação e suas zonas de amortecimento
estejam expostos.

•

Eixo Temático - Governança, Participação, Equidade e Repartição de Custos e
Benefícios: à integração entre unidades de conservação e entre outras áreas
protegidas, além de promover e garantir a repartição equitativa dos custos e
benefícios resultantes da criação e gestão de unidades de conservação. Bem como,
fortalecer as práticas de manejo sustentável dos recursos naturais nas unidades de
conservação e nas suas zonas de amortecimento e garantir a sustentabilidade
econômica das unidades de conservação; e

•

Eixo Temático - Avaliação e Monitoramento: ações relacionadas à avaliação e ao
monitoramento das áreas protegidas.
Pelo exposto, o empreendimento em questão apresenta compatibilidade com a

legislação analisada.
5.3.14. Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA
O Programa ARPA, regulamentado pelo Decreto no 8.505/2015, é um programa do
Governo Federal, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), gerenciado
financeiramente pelo FUNBIO (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade) e financiado com
recursos

do Global

Environment

Facility (GEF),

Banco

de

Desenvolvimento

da
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Alemanha (KfW), da Rede WWF – por meio do WWF-Brasil, e do Fundo Amazônia, por meio
do BNDES. É considerado o maior programa de conservação de florestas tropicais do mundo
e o mais expressivo ligado a Unidades de Conservação (UC) do Brasil.
Ao todo são 117 UCs apoiadas pelo programa ARPA, das quais seis encontram-se na
Área de Estudo, a saber: RDS Igapó-Açu, PARNA Nascentes do Lago Jari, PE Matupiri, RDS do
Rio Amapá e RESEX do Lago do Capanã Grande. Estas áreas, assim como todas as demais
UCs contempladas pelo programa, são apoiadas quanto à elaboração e revisão do Plano de
Manejo,

constituição

e

gestão

do

Conselho

Gestor,

demarcações

estratégicas,

levantamentos fundiários, dentre outras atividades.
Atualmente o programa encontra-se em sua terceira fase, iniciada em 2014. O
principal objetivo desta nova etapa é a criação de novas UCs na Amazônia, tendo como meta
6 milhões de ha.
Ante o exposto, percebe-se uma clara transversalidade do empreendimento em
questão com o programa, principalmente no que tange ao objetivo do programa, fortalecer
as áreas protegidas existentes na Área de Estudo do empreendimento, e a atual meta,
criação de novas UCs. Tem-se, ainda, a interface do ARPA e do empreendimento com os
demais programas já mencionados, como: PAS, PPCDAm, PNAP e PNMC.
5.3.15. Plano Anual de Outorga Florestal – PAOF (Lei no 11.284/2006)
A Lei nº 11.284, de 02 de março de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
6.063/2007, tem por objetivo promover a produção sustentável nas florestas pertencentes à
União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, fomentando o desenvolvimento
sustentável local, regional e de todo país, aliado à proteção dos ecossistemas, do solo, da
água, da biodiversidade e valores culturais associados, bem como o patrimônio público.
O PAOF 2020 apresenta a descrição de todas as Florestas Públicas Federais a serem
submetidas a processos de concessão. Na esfera federal, cabe ao Serviço Florestal Brasileiro
– SFB elaborar esse documento e ao poder concedente, aprová-lo e publicá-lo.
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Ademais, este plano possibilita que a sociedade conheça, com antecedência, as
Florestas Públicas Federais passíveis de concessão no período da sua vigência, permitindo
também que potenciais interessados em concorrer aos processos de concessão, possam se
planejar.
O PAOF 2020 descreve, ainda, as características das regiões que possuem florestas
públicas selecionadas, sendo traçadas algumas observações a respeito do modal viário da
região norte. A este respeito, o estudo ressalta a condição críticas das rodovias para o
escoamento de pessoas e produtos, apontando: muitos trechos da estrada fecham durante
a estação chuvosa e não possuem condições de trafegabilidade para veículos pesados. Sendo
que no estado do Amazonas este transporte ocorre principalmente pela BR-319.
Por fim, dentre as Florestas Nacionais passíveis de concessão para o ano de 2020,
apontado no plano, está a FLONA Balata-Tufari, uma das UCs presentes na Área do Estudo e
que compõe o Plano de Proteção e Implementação das Unidades de Conservação da BR-319.
Pelo exposto, o empreendimento em questão apresenta compatibilidade com a
legislação analisada.
5.3.16. Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – Prevfogo
O Prevfogo é um Centro Especializado, dentro da estrutura do Ibama, responsável
pela política de prevenção e combate aos incêndios florestais em todo o território nacional,
incluindo atividades relacionadas com campanhas educativas, treinamento e capacitação de
produtores rurais e brigadistas, monitoramento e pesquisa.
Dentro do Prevfogo é conduzido, desde 1999, o Programa Amazônia sem Fogo, uma
parceria estabelecida pelo Governo brasileiro, por meio do MMA, e a Divisão Geral da
Cooperação Italiana ao Desenvolvimento. O programa, de atuação na área do
empreendimento, tem como objetivos gerais a redução dos incêndios florestais e a melhoria
das condições de vida dos produtores residentes nas comunidades rurais. Além disso, busca
melhorar a eficiência e a eficácia de intervenção das ações do Governo brasileiro destinadas
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a ampliar localmente a aplicação das metodologias previstas para o desenvolvimento
sustentável do território.
Pelo exposto, entende-se que o empreendimento em questão apresenta
compatibilidade com o programa descrito por poder contribuir, dentro das possibilidades
institucionais do DNIT, na mitigação de um dos impactos derivados do empreendimento.
5.3.17. Portaria MMA no 295 de 22/09/2008
A portaria institui o Grupo de Trabalho (GT) para elaborar diretrizes e acompanhar o
Licenciamento Ambiental da BR-319, no Estado do Amazonas. Tem como objetivo definir e
planejar medidas preventivas em relação aos impactos derivados do empreendimento, de
modo a impedir o desmatamento e a descaracterização do Bioma Amazônia ao longo da
estrada. Dentre as medidas elencadas na portaria destacam-se: a definição de espaços
territoriais especialmente protegidos, zonas de exclusão e alternativas menos impactantes,
avaliação e quantificação dos custos de implantação e manutenção das dez Unidades de
Conservação previstas ao longo da BR-319.
Foi sugerido no Relatório Final do Grupo de Trabalho BR-319, de 17/12/2008, a
criação de um Plano de Proteção e Implementação das Unidades de Conservação da BR319/AM, elaborado conjuntamente entre ICMBio e SDS / AM. Por se tratar de
empreendimento já existente, não foi discutido no âmbito do GT alternativas locacionais e
tecnológicas para a rodovia e sim medidas que possam impedir o avanço do desmatamento.
Foram enumeradas ainda recomendações adicionais a serem consideradas como précondições a pavimentação da rodovia, dentre elas:
1. Disponibilização prévia de recursos até a Licença Prévia (LP);
2. Implantação imediata de ações interinstitucionais (IBAMA, ICMBio, IPAAM, DPF) de
proteção e vigilância para a área de influência da BR-319, visando impedir o
desmatamento e a descaracterização da área até a LP;
3. Execução imediata de ações visando a demarcação e sinalização das Unidades de
Conservação e Projetos de Assentamentos Rurais Até a Licença de Instalação (LI);
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4. Elaboração e execução de um Plano de Desenvolvimento e Regularização Fundiária
pelo INCRA para as áreas ao longo da BR-319. Elaboração do Plano até a LP e a
execução até a LI;
5. Elaboração e execução, pelos órgãos ambientais estaduais, de um Plano de
regularização ambiental das propriedades particulares identificadas, assim como dos
Projetos de Assentamentos Rurais. Elaboração do Plano até a LP. Quanto à
execução, 50% deverá ser realizado até a LI e 100% deverá ser realizado até a
Licença de Operação (LO);
6. Levantamento, organização e disponibilização de informações geográficas
relacionadas aos órgãos públicos com ações de desenvolvimento previstas ao longo
do eixo da BR-319, visando a compatibilização de atividades. Elaboração até a LP e
implementação até a LO;
7. Garantir, no processo de licenciamento ambiental de recuperação da rodovia, a
manutenção de conectividade das áreas naturais relevantes, como as Unidades de
Conservação e as Áreas de Preservação Permanentes. Elaboração até a LP e
implementação até a LI;
8. Criação de vagas, autorização de concursos e alocação de recursos nas instituições.
Disponibilização de pessoal de apoio (Exército, Polícia Federal / Estadual,
Bombeiros) até a LP e realização de concursos públicos (vagas ICMBio) até a LI;
9. Formulação e implementação de programas estratégicos com vistas ao
desenvolvimento social e econômico da região, tais como ecoturismo e
agroextrativismo. Formulação até a LI e implementação até a LO;
10. Formulação, até a LP, de um Comitê Gestor para planejar, acompanhar e monitorar
a implementação dessas e outras ações previstas para a região.
5.3.18. Portaria Interministerial MT/MMA/MJ/MDA/MP nº 1 de 19/03/2009
Instituir o Comitê Gestor Interministerial da BR-319, que coordenará todas as ações
que deverão ser adotadas previamente à execução da obra de restauração da rodovia.
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Compete ao Comitê Gestor planejar, acompanhar e monitorar a implementação das
ações identificadas no Relatório Final do Grupo de Trabalho da BR-319, instituído pela
Portaria nº 295-MMA, de 22 de setembro de 2008.
5.4. Sinergia com outros empreendimentos
A rodovia apresenta sinergia com outros 05 (cinco) empreendimentos, a saber:
1. Rodovia BR-230/AM, no entroncamento com a BR-319 no km 655,7;
2. O ramal que liga a comunidade da eletro, também ao sul da BR-319/AM, no km 652;
3. Rodovia AM-364, interligando o município de Manicoré/AM e a comunidade de
Democracia à BR-319/AM;
4. Rodovia AM-366, conectando a cidade de Tapauá com a BR-319/AM;
5. Hidrovia do Rio Madeira.
A BR-230/AM, no trecho apontado, conecta as cidades de Lábrea e Humaitá, que
volta a se conectar com o entroncamento da BR-319/AM, para fluir sentido Porto Velho/RO.
A pavimentação do trecho do meio da BR-319/AM irá intensificar sensivelmente o fluxo de
veículos na BR-230/AM, tendo em vista a conexão com a cidade de Manaus/AM. O aumento
do fluxo de veículos terá reflexo, provavelmente, no transporte de pessoas entre as capitais
Manaus/AM e Porto Velho/RO, além de mercadorias com menor limiar de consumo, entre
as duas cidades.
A avaliação de impactos cumulativos da rodovia BR-319/AM, em sinergia com a BR230/AM, será abordada no capítulo 7. Análise dos Impactos Ambientais.
A rodovia estadual AM-366, embora ainda em fase de planejamento, deverá ter seu
desenvolvimento fomentado, a partir da pavimentação da BR-319/AM, para prosseguimento
das etapas de implantação. Este objetivo é reforçado no Plano Diretor do município de
Tapauá, no qual criou-se um zoneamento específico para tratar da rodovia, denominada de
Macro-Zona de Expansão. Ressalta-se que a mesma estrada, ao ser implementada, irá
atravessar o Parna Nascente do Lago jari, conforme apontado no decreto de criação da
Unidade de Conservação. Destaca-se, ainda, que esta rodovia irá representar a única forma
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de acesso à cidade de Tapauá por via terrestre, uma vez que até o momento este acesso
ocorre principalmente por via fluvial e em menor proporção pela via aérea.
Os impactos dessa rodovia deverão ser abordados no âmbito do licenciamento da
mesma, cuja implantação é de responsabilidade do Estado do Amazonas. No entanto, o
capítulo 11. Prognóstico Ambiental considerará, em seus cenários, a conclusão da
implantação da rodovia estadual, em questão.
A sede do município de Manicoré não dispõe de acesso direto por via terrestre,
embora o município seja interceptado pela BR-319/AM e pela BR-230/AM (transamazônica),
que cruza o sul do município. No entanto, a implantação da AM-364, com 84 km de
extensão, passará a ser a única forma de acesso por via terrestre, interligando o município
de Manicoré/AM com a BR-319, no km 331, que por sua vez se conectará a BR-230/AM. O
Plano Diretor do município destaca a importância da RDS do Rio Amapá e o Parque Estadual
do Matupiri, as quais situam-se em lados apostos da AM-364 e tem como objetivo frear o
desmatamento da região após a implantação da rodovia.
Por tratar-se de uma rodovia estadual, cuja responsabilidade de pavimentação não é
do DNIT, o licenciamento ambiental deste empreendimento deverá abordar seus
respectivos impactos, cujo Estado do Amazonas é o encarregado de sua respectiva
pavimentação. No capítulo 11. Prognóstico Ambiental, os respectivos cenários considerarão
a conclusão da pavimentação desta rodovia estadual.
A hidrovia do Rio Madeira é um importante meio de transporte de pessoas e de
produção, na região norte. O rio é o principal meio de escoamento de grãos (soja e milho)
provenientes do oeste do estado de Mato Grosso e Rondônia. A hidrovia é a segunda via de
transporte mais importante da Amazônia, atrás apenas do rio Amazonas.
Os grãos chegam à Estação de Transbordo de Cargas, em Porto Velho/RO, depois de
um percurso médio de 800 km via BR-364. Seguem, então, por meio de comboios integrados
de 9 até 25 barcaças para os terminais de Itacoatiara/AM ou Santarém/PA, onde são
embarcados em navios que seguem para o exterior.
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A pavimentação da BR-319/AM deverá interferir na quantidade de passageiros
transportados pelo rio Madeira, tendo em vista que o tempo de viagem entre as cidades de
Manaus/AM e Porto Velho/RO será drasticamente reduzido.
Com relação ao deslocamento de cargas, principalmente, o de grãos, o volume
transportado não deverá sofrer grandes impactos. Neste caso, mesmo com o tempo de
viagem reduzido, entre as duas capitais, a capacidade de transporte deste tipo de carga, na
hidrovia, é consideravelmente maior, além de um custo menor com o deslocamento.
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Figura 5.1. Rodovias interceptadas pela BR-319/AM, trecho do meio.
Fonte: Engespro, 2020.
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