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9. Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais
Com base na análise dos impactos ambientais identificados para a pavimentação da
BR-319/AM, trecho do meio, foram estabelecidas as medidas preventivas, mitigadoras e/ou
compensatórias do empreendimento.
As medidas podem ser assim entendidas:
Medida Preventiva: ações que visam impedir ou eliminar eventos que se
apresentem como potencial causador de prejuízos aos componentes
ambientais identificados.
Medida Mitigadora: ações que visam mitigar os efeitos de um impacto
negativo já atuante, de modo a retomar a condição inicial ou ao
estabelecimento de uma nova situação de equilíbrio.
Medida Compensatória: ações que procuram repor os danos já causados
por determinado impacto a um componente ambiental.
O objetivo principal é que as medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias
possam interferir nos impactos negativos advindos do empreendimento e, com isso,
viabilizar a obra do ponto de vista socioambiental.
As referidas medidas serão instituídas no âmbito dos planos e programas ambientais
(quadro 9.1), também apresentados neste capítulo, porém a serem melhor detalhados
quando da apresentação do Plano Básico Ambiental – PBA, em etapa posterior ao
licenciamento. Ainda assim, serão apresentados: a periodicidade, as fases de execução, os
efeitos esperados, o objetivo, o resumo executivo, a responsabilidade institucional e, por
fim, as observações, com menções aos aspectos importantes enfatizados no diagnóstico
(Anexo 1). Os programas propostos contemplam as legislações específicas que tratam do
licenciamento ambiental.
Os planos e programas ambientais têm como objetivos: a implementação da
medidas propostas, a previsão dos mecanismos para acompanhamento da evolução da
qualidade ambiental da área de influência do empreendimento e o controle e a análise da
efetividade das ações a serem executadas.
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A apresentação das medidas propostas se dará de forma simplificada,
correlacionando os aspectos com os impactos e estes com as indicações das medidas a
serem tomadas, juntamente com os programas que os contemplam. Para melhor correlação
com as informações apresentadas nos capítulos 3 e 7, as medidas serão separadas por fases
do empreendimento, a saber: fase de implantação – atividades preparatórias, fase de
implantação – atividades de construção, fase de implantação – desmobilização e fase de
operação (quadros 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5).
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Quadro 9.1 – Lista dos programas e subprogramas ambientais sugeridos para a BR-319/AM, trecho do meio, com a periodicidade, fase de execução e efeito esperado.
Fase de
Execução
Programa Ambiental

Efeito Esperado
Periodicidade de Execução
de Campanhas

L.I.

L.O.

Programa de Gestão Ambiental (PGA)

Mensal

Coordenação dos programas ambientais, mantendo a comunicação com o DNIT
sobre os aspectos ambientais das obras.

Plano Ambiental para Construção (PAC)

Mensal

Evitar e reduzir os impactos ambientais que possam ser causados pelas
construtoras, responsáveis pelas obras.

Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e
Plano de Ação de Emergência (PAE)

Mensal

Evitar e reduzir o risco de acidentes o trecho, para a segurança de operários,
usuários da rodovia, fauna, flora e cursos hídricos.

Programa de Proteção da Flora: Subprograma de
Controle da Supressão Vegetal

Trimestral/Semestral/Anual
(integrada a frente de obra)

Programa de Proteção da Flora: Subprograma de
Monitoramento da Flora
Programa de Proteção da Flora: Subprograma de
Resgate e Transplante de Germoplasma
Programa de Proteção da Flora: Subprograma de
Combate a Incêndios Florestais

Trimestral/Semestral/Anual
(integrada a frente de obra)
Trimestral/Semestral/Anual
(integrada a frente de obra)
Mensal

Acompanhamento da supressão de vegetação prevista nas obras, bem como do
armazenamento e destinação do material lenhoso oriundo da supressão.
Proteger a flora e reduzir os impactos das obras e da operação da rodovia.
Preservar espécies da flora e reduzir os impactos das obras da rodovia.
Prevenir e reduzir a propagação de incêndios florestais, na área da rodovia.
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Fase de
Execução
Programa Ambiental

Efeito Esperado
Periodicidade de Execução
de Campanhas

L.I.

L.O.
Promover o plantio de mudas em virtude da intervenção em APPs e a possível
supressão de espécies protegidas e ameaçadas, bem como na compensação das
áreas que sofrerão intervenções, pela retirada de vegetação nativa.

Programa de Proteção da Flora: Subprograma de
Plantio Compensatório e Reposição Florestal

Trimestral/Semestral/Anual
(integrada a frente de obra)

Programa de Monitoramento do Atropelamento e
das Passagens de Fauna

Mensal

Programa de Monitoramento da Fauna

Bimestral

Programa de Resgate da Fauna

Mensal

Evitar o óbito de animais que estejam presentes nas frentes de obras, durante a
supressão de vegetação.

Programa de Comunicação Social

Mensal

Informar à população sobre as obras e seus impactos.

Programa de Educação Ambiental

Bimestral

Repassar conhecimentos sobre o meio ambiente e sua relação sustentável com as
obras.

Programa de Monitoramento da Qualidade de Água

Bimestral

Evitar a degradação da qualidade ambiental das águas dos corpos hídricos, da
região do empreendimento.

Diminuir a quantidade de atropelamentos de fauna, durante as obras e a operação
da rodovia.
Reduzir os impactos das obras nas espécies da fauna, da região do
empreendimento.
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Fase de
Execução
Programa Ambiental

Efeito Esperado
Periodicidade de Execução
de Campanhas

L.I.

L.O.

Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar

Bimestral

Evitar a deterioração da qualidade do ar, o que prejudica a fauna, flora e os
operários das obras.

Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações

Bimestral

Evitar que os ruídos das obras prejudiquem a fauna e os operários das obras.

Programa de Monitoramento da Faixa de Domínio PROFAIXA

Mensal

Programa de Recuperação dos Passivos Ambientais

Mensal

Programa de Monitoramento e Controle de
Processos Erosivos

Mensal

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Mensal

Programa de Monitoramento das Lagoas Marginais

Bimestral

Evitar a ocupação irregular da faixa de domínio da rodovia, diminuindo as chances
de desmatamento ilegal.
Recuperação de áreas naturais modificadas, já existentes, antes das obras de
pavimentação.
Evitar e reduzir os impactos causados por processos erosivos que podem resultar
das obras da rodovia.
Recuperação de áreas, com o objetivo de atingir o mais próximo de seus estados
originais.
Reduzir os impactos das obras nas espécies da fauna e flora, da região do
empreendimento.
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Fase de
Execução
Programa Ambiental

Efeito Esperado
Periodicidade de Execução
de Campanhas

Programa de Monitoramento Arqueológico

Mensal

Programa de Resgate do Patrimônio Arqueológico
Pré-Histórico e Histórico/Cultural

Demanda

L.I.

L.O.
Evitar a destruição de sítios arqueológicos que, porventura, sejam encontrados
durante as obras.
Resgatar sítios arqueológicos que, porventura, sejam encontrados durante as
obras.

2807

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

Quadro 9.2 – Medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias do impactos negativos identificados na Fase de Implantação (atividades preparatórias e de implantação),
os respectivos programas ambientais aos quais se relacionam e os efeito esperados.
Aspecto Ambiental

Aglomeração
de
pessoas;
Intensificação
de
uso do espaço;
Intensificação
do
tráfego;

Impacto Ambiental

Poluição sonora

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

O horário das atividades na fase de construção, deve ser
planejado com vistas a evitar o período noturno, nas
proximidades de áreas habitadas; Instalações auxiliares, usinas e
canteiros devem ser situados distantes dos receptores, além de
haver manutenção mecânica dos equipamentos e máquinas
para que não sejam emitidos ruídos acima dos previstos; Uso
obrigatório de equipamentos de segurança individual pelos
funcionários; Uso de revestimento de baixa rugosidade e
limitação da velocidade de tráfego no perímetro das localidades
povoadas.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR); Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio (PROFAIXA)

Atenuar as vibrações e ruídos
advindos dos maquinários e
aglomeração na ADA
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Aspecto Ambiental

Intensificação
tráfego

do

Impacto Ambiental

Poluição do ar

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Aspersões periódicas, a fim de umidificar a superfície do solo,
diminuindo a produção de poeira; A localização de maquinário
passível de emissão de material particulado deve seguir análise
da direção das correntes de ar e a proximidade com residências,
sendo necessário preservá-las dessa influência; Adoção de
medidas para diminuir a aspersão de poeira pelo maquinário,
como filtros de pó, cobrir materiais emissores (terra e rochas)
transportados pelos caminhões e limitação das velocidades de
trânsito dos mesmos; Utilização obrigatória de equipamentos de
proteção para os funcionários afetados, como óculos de
proteção e máscaras; Prezar pelo bom funcionamento e
regulagem dos veículos, evitando emissões de fumaça acima do
permitido, conforme a Portaria n. 85, de 17 de outubro de 1996,
estabelecida pelo IBAMA; Locar usinas de asfalto evitando a
proximidade com residências e áreas sensíveis, além de
implementar sistemas de controle de liberação de gases;
Monitoramento dos níveis de efluentes das descargas dos
motores a combustão, ao longo da rodovia.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR); Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas; Plano de Ação de Emergência
(PAE); Programa de Monitoramento da
Qualidade do Ar

Atenuar a produção de poeira e
emissões de gases.
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Aspecto Ambiental

Remoção
da
vegetação;
Aumento de carga
de sedimentos

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Aumento de risco de
enchentes

Limpeza dos talvegues, construção de estruturas dissipadoras de
energia em saídas de bueiros, criação de drenagens provisórias
para redirecionar fluxos na construção de estruturas ou obras
especiais; Construção de bacias de sedimentação junto às
estruturas de drenagem provisória; Implementar sistema de
drenagem adequado, que assegure a manutenção da vazão dos
igarapés atravessados pela estrada; Revegetar com espécies
nativas as áreas críticas das margens da rodovia e das estradas
de acesso, bem como aterros; Recuperação das áreas;
Providenciar estrutura preventiva contra processos erosivos,
com a instalação de sistema de contenção de erosão, de
estabilização e de drenagem, dentre outros; Implantar sistema
de drenagem superficial a fim de regularizar e reduzir o
escoamento superficial nos aterros, incluindo a construção de
canaletas, caixas de dissipação e bacias de retenção, protegendo
estas áreas de fluxos mais concentrados; Reduzir ao mínimo a
supressão da vegetação, poupando vegetação ciliar na
construção de pontes e bueiros; Instalar barreiras de contenção
ou filtros para impedir o carreamento de particulados para os
cursos d'água; Acompanhamento e monitoramento dos cursos
hídricos; Aplicação das normas de segurança com a finalidade de
diminuir os riscos ambientais; Limitar o desmatamento e a
limpeza nas áreas estritamente necessárias; Implantação de
bacias de contenção

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR); Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Plano de Ação de
Emergência (PAE); Programa de Proteção
da Flora: Subprograma Resgate e
Transplante de Germoplasma Vegetal,
Subprograma de Combate a Incêndios
Florestais, Subprograma de Controle da
Supressão
Vegetal;
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.
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Aspecto Ambiental

Intensificação
do
tráfego; Remoção
da vegetação

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Indução de processos
erosivos

Revegetar com espécies nativas as áreas críticas das margens da
rodovia e das estradas de acesso, bem como aterros;
Recuperação das áreas; Providenciar estruturas preventiva
contra processos erosivos, com a instalação de sistema de
contenção de erosão, de estabilização e de drenagem, dentre
outros; Implantar sistema de drenagem superficial a fim de
regularizar e reduzir o escoamento superficial nos aterros,
incluindo a construção de canaletas, caixas de dissipação e
bacias de retenção, protegendo estas áreas de fluxos mais
concentrados; Reduzir ao mínimo a supressão da vegetação,
poupando vegetação ciliar na construção de pontes e bueiros;
Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para impedir o carreamento de
particulados para os cursos d'água; Acompanhamento e
monitoramento dos cursos hídricos; Aplicação das normas de
segurança com a finalidade de diminuir os riscos ambientais;
Limitar o desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente
necessárias; Implantação de bacias de contenção

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR); Programa de Monitoramento da
Qualidade de Água; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais; Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas; Plano
de Ação de Emergência (PAE); Programa de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos; Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais, Subprograma de
Resgate e Transplante de Germoplasma,
Subprograma de Plantio Compensatório e
Reposição Florestal

Minimização do surgimento de
processos erosivos em especial
em APPs e próximo a Ucs.
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Aspecto Ambiental

Intensificação
do
tráfego;
Possibilidade
de
derramamento de
efluentes
inflamáveis;
Geração de resíduos
e efluentes

Impacto Ambiental

Contaminação
solo e da água

do

Medidas de prevenção / mitigação / compensação
Seguir as normas de segurança do trabalho no que se refere ao
manuseio e descarte de produtos contaminantes; Áreas
adequadas para armazenamento de produtos tóxicos e
perigosos; Plano de contenção de vazamento; Plano de
gerenciamento de resíduos; Compartimentos sanitários
adequados; Locais adequados para lavagem e limpeza de
máquinas, equipamentos e veículos; Dispor de equipe e
equipamentos adequados para remediação de acidentes com
veículos portadores de cargas perigosas, assim como garantir o
cumprimento da legislação para o transporte de carga perigosa;
Construção de sistemas de decantação, como caixas
separadoras de óleo a fim de evitar a contaminação proveniente
de oficinas, locais de lavagem e pontos de manutenção do
maquinário utilizado na construção; Implementação de sistema
de monitoramento e gerenciamento ambiental para
regulamentar atividades potencialmente poluidoras às margens
da rodovia, bem como fiscalizar veículos quanto ás condições de
rodagem e ocorrência de descarte de resíduos na rodovia;
Aplicação de sistema de gerenciamento de resíduos sólidos
pelos municípios e implantação de campanhas educativas;
Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para minimizar escoamento
dos efluentes para os cursos d'água; Instalar barreiras de
contenção ou filtros para impedir o carreamento de particulados
para os cursos d'água; Fiscalizar o descarte de substâncias em
cursos d'água, providenciando uma cartilha de conduta a este
respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos d'água;
Acompanhamento e monitoramento dos cursos hídricos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de diminuir
os riscos ambientais; Limitar o desmatamento e a limpeza nas
áreas estritamente necessárias; Implantação de bacias de
contenção; No caso da poluição hídrica, recorrer a métodos
físicos para conter o volume derramado ou promover a sua
degradação, recolhimento ou dispersão.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR); Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade
de Água; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Plano de Ação de
Emergência (PAE)

Redução
do
risco
de
contaminação do solo e da
água
e
eventual
comprometimento
do
desequilíbrio ecológico.
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Aspecto Ambiental

Aglomeração
de
pessoas;
Intensificação
do
uso do espaço;
Intensificação
do
tráfego;
Possibilidade
de
derramamento de
efluentes
inflamáveis;
Aumento de carga
de sedimentos

Impacto Ambiental

Alteração
comportamento
fauna

no
da

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Preferência
por equipamentos com tecnologia mais silenciosa; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para minimizar escoamento
dos efluentes para os cursos d'água; Instalar barreiras de
contenção ou filtros para impedir o carreamento de particulados
para os cursos d'água; Fiscalizar o descarte de substâncias em
cursos d'água, providenciando uma cartilha de conduta a este
respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos d'água;
Acompanhamento e monitoramento dos cursos hídricos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de diminuir
os riscos ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA; Molhar
a pista para evitar a suspensão de particulados; Limitar o
desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente necessárias;
Implantação de bacias de contenção; No caso da poluição
hídrica, recorrer a métodos físicos para conter o volume
derramado ou promover a sua degradação, recolhimento ou
dispersão; Caso as medidas preventivas e corretivas não sejam
suficientes para evitar a poluição da água, deve ser prevista a
adoção de medidas compensatórias para eventuais danos
ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR); Programa de Monitoramento de
Fauna; Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade
de Água; Programa de Monitoramento de
Ruídos e Vibrações; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos; Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais, Subprograma de
Plantio Compensatório e Reposição
Florestal

Evitar o afugentamento da
fauna da área do estudo.
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Aspecto Ambiental

Aglomeração
de
pessoas;
Intensificação
do
uso do espaço;
Intensificação
do
tráfego; Remoção
da
vegetação;
Aumento de carga
de sedimentos

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Diminuição
na
abundância da fauna
e flora local

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Preferência
por equipamentos com tecnologia mais silenciosa; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para impedir o carreamento de
particulados para os cursos d'água; Fiscalizar o descarte de
substâncias em cursos d'água, providenciando uma cartilha de
conduta a este respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos
d'água; Acompanhamento e monitoramento dos cursos hídricos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de diminuir
os riscos ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA; Molhar
a pista para evitar a suspensão de particulados; Limitar o
desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente necessárias;
Implantação de bacias de contenção; Executar plantio
compensatório
de
mudas
de
espécies
nativas;
Acompanhamento da frente de desmate para afugentar os
animais e indicar presença de tocas e ninhos; No caso da
poluição hídrica, recorrer a métodos físicos para conter o
volume derramado ou promover a sua degradação,
recolhimento ou dispersão; Caso as medidas preventivas e
corretivas não sejam suficientes para evitar a poluição da água,
deve ser prevista a adoção de medidas compensatórias para
eventuais danos ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Resgate de Fauna; Programa
de Gerenciamento de Riscos (PGR);
Programa de Monitoramento de Fauna;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade
de Água; Programa de Monitoramento de
Ruídos e Vibrações; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais; Programa de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos; Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais, Subprograma de
Plantio Compensatório e Reposição
Florestal, Subprograma de Monitoramento
da Flora

Minimizar
a
perde
de
indivíduos da fauna e da flora e,
na impossibilidade, promover a
compensação e recuperação da
área.
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Aspecto Ambiental

Intensificação
do
uso do espaço;
Remoção
da
vegetação;
Aumento de carga
de
sedimentos

Impacto Ambiental

Perda
biodiversidade

da

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Preferência
por equipamentos com tecnologia mais silenciosa; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para impedir o carreamento de
particulados para os cursos d'água; Acompanhamento e
monitoramento dos cursos hídricos; Aplicação das normas de
segurança com a finalidade de diminuir os riscos ambientais;
Monitoramento dos ruídos na ADA; Molhar a pista para evitar a
suspensão de particulados; Limitar o desmatamento e a limpeza
nas áreas estritamente necessárias; Implantação de bacias de
contenção; Executar plantio compensatório de mudas de
espécies nativas; Acompanhamento da frente de desmate para
afugentar os animais e indicar presença de tocas e ninhos; No
caso da poluição hídrica, recorrer a métodos físicos para conter
o volume derramado ou promover a sua degradação,
recolhimento ou dispersão; Caso as medidas preventivas e
corretivas não sejam suficientes para evitar a poluição da água,
deve ser prevista a adoção de medidas compensatórias para
eventuais danos ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Resgate de Fauna; Programa
de Gerenciamento de Riscos (PGR);
Programa de Monitoramento de Fauna;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade
de Água; Programa de Monitoramento de
Ruídos e Vibrações; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais; Programa de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos; Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais, Subprograma de
Plantio Compensatório e Reposição
Florestal, Subprograma de Monitoramento
da Flora

Evitar a perda de espécies da
fauna e da flora, de modo a
manter o equilíbrio ecológico
do meio.
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Aspecto Ambiental

Intensificação
do
uso do espaço;
Remoção
da
vegetação;
Intensificação
do
tráfego;
Possibilidade
de
derramamento de
efluentes
inflamáveis;
Aumento de carga
de
sedimentos

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Pressão
sobre
espécies vulneráveis

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Preferência
por equipamentos com tecnologia mais silenciosa; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para impedir o carreamento de
particulados para os cursos d'água; Fiscalizar o descarte de
substâncias em cursos d'água, providenciando uma cartilha de
conduta a este respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos
d'água; Acompanhamento e monitoramento dos cursos hídricos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de diminuir
os riscos ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA; Molhar
a pista para evitar a suspensão de particulados; Limitar o
desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente necessárias;
Implantação de bacias de contenção; Executar plantio
compensatório
de
mudas
de
espécies
nativas;
Acompanhamento da frente de desmate para afugentar os
animais e indicar presença de tocas e ninhos; No caso da
poluição hídrica, recorrer a métodos físicos para conter o
volume derramado ou promover a sua degradação,
recolhimento ou dispersão; Caso as medidas preventivas e
corretivas não sejam suficientes para evitar a poluição da água,
deve ser prevista a adoção de medidas compensatórias para
eventuais danos ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Resgate de Fauna; Programa
de Gerenciamento de Riscos (PGR);
Programa de Monitoramento de Fauna;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade
de Água; Programa de Monitoramento de
Ruídos e Vibrações; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais; Programa de
comunicação
Social;
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos; Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais, Subprograma de
Plantio Compensatório e Reposição
Florestal, Subprograma de Monitoramento
da Flora

Minimizar os efeitos negativos
nas populações de espécies da
fauna vulneráveis identificadas
na área do estudo.
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Aspecto Ambiental

Intensificação
do
uso do espaço;
Remoção
da
vegetação; Geração
de
resíduos
e
efluentes

Intensificação
tráfego

do

Impacto Ambiental

Aumento
incidência
doenças

Atropelamento
fauna

na
da

da

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Fiscalizar o descarte de substâncias em cursos d'água,
providenciando uma cartilha de conduta a este respeito; Limitar
o desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente
necessárias; Executar plantio compensatório de mudas de
espécies nativas; Promover o descarte correto dos resíduos e
tratar as águas servidas em fossas sépticas, sumidouros e caixas
de gordura, com deságue final adequado distantes de poços;
Controle de animais que possam atuar como vetores e/ou
reservatórios nos canteiros de obra; Tela mosqueteira nas
instalações do canteiro de obra; Conscientização dos operários
da obra sobre as doenças endêmicas e forma de proteção;
Conscientização da comunidade sobre as doenças endêmicas e
forma de proteção.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade
de Água; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de
Comunicação
Social;
Programa de Monitoramento e Controle de
Processos Erosivos; Programa de Proteção
da Flora: Subprograma de Controle da
Supressão Vegetal

Minimizar ao máximo a
proliferação de vetores e a
aproximação dos operários
com os vetores e hospedeiros e
impedir o surto de doenças
endêmicas na região.

Instalação de redutores de velocidade; Instalação de placas de
sinalização com a indicação de travessia de animais silvestres e
pontos críticos de atropelamentos; Implantação de mecanismos
de passagem de fauna, 52 inferiores (com elevação do greide da
rodovia para evitar o alagamento das estruturas) e 49
suspensas; Adaptação das 71 pontes previstas no trecho, as
quais conterão passagens secas nas margens para permitir a
movimentação segura dos animais por baixo da ponte;
Instalação de cercas de contenção em zonas críticas de

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Educação Ambiental;
Programa
de
comunicação
Social;
Programa
de
Monitoramento
do
Atropelamento e das Passagens de Fauna.

Diminuir
os
índices
de
atropelamento sobre a fauna.
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Aspecto Ambiental

Intensificação
tráfego;
Possibilidade
derramamento
efluentes
inflamáveis

Impacto Ambiental

do
de
de

Riscos de incêndios
florestais

Medidas de prevenção / mitigação / compensação
atropelamento, nas quais os sistema de travessia não seja viável;
Código de conduta dos operários quanto a velocidade e modo
de condução na ADA da obra.

Realizar palestras relativas ao uso controlado do fogo para
queimadas; Realizar de palestras relativas aos danos causados à
vegetação por queimadas; Distribuir da folders e cartazes
orientando as comunidades lindeiras sobre queimadas
controladas e sobre os danos causados a vegetação por
queimadas; Monitorar e registros de focos de queimadas na
área de influência diretamente afetada e de influência direta;
Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Aplicação
das normas de segurança com a finalidade de diminuir os riscos
ambientais.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR); Programa de Educação Ambiental;
Gestão Ambiental da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Plano de Ação de Emergência
(PAE); Programa de comunicação Social;
Programa
de
Proteção
à
Flora;
Subprograma de Controle de Supressão,
Subprograma de Combate a Incêndios
Florestais

Reduzir registros de queimadas
na
área
de
influência
diretamente afetada e de
influência direta.
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Aspecto Ambiental

Intensificação
do
tráfego; Remoção
da
vegetação;
Possibilidade
de
derramamento de
efluentes
inflamáveis

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Redução
da
cobertura florestal e
perda de hábitat

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Aplicação
das normas de segurança com a finalidade de diminuir os riscos
ambientais; Limitar o desmatamento e a limpeza nas áreas
estritamente necessárias; Executar plantio compensatório de
mudas de espécies nativas; Executar o salvamento do
germoplasma; Resgatar e transplantar epífitas e bromélias;
Identificar anteriormente ao desmatamento, às espécies imunes
ao corte passíveis de transplante e/ou plantio compensatório;
Executar o plantio compensatório por supressão de espécies
arbóreas sob o regime de proteção especial; Executar a
reposição florestal de acordo com a IN - MMA nº 06/2006;
Executar o plantio compensatório por intervenção em áreas de
preservação permanente – APP.

Programas e Planos
Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR); Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Plano de Ação de Emergência (PAE);
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas; Programa de Monitoramento
e Controle de Processos Erosivos;
Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais, Subprograma de
Resgate e Transplante de Germoplasma,
Subprograma de Plantio Compensatório e
Reposição Florestal
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Resultado Esperado
Reduzir ao mínimo necessário a
supressão da vegetação para a
realização das obras de
pavimentação
do
empreendimento;
Mitigar/Compensar ao máximo
possível os danos oriundos das
ações
da supressão da
vegetação por meio de plantios
compensatórios, similar a
situação original da cobertura
vegetal; Compensar ao máximo
possível os danos oriundos das
ações
da supressão da
vegetação por meio de plantios
compensatórios as espécies
arbóreas sob regime de
proteção especial.

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

Aspecto Ambiental

Intensificação
do
tráfego;
Possibilidade
de
derramamento de
efluentes
inflamáveis;
Aumento de carga
de sedimentos

Impacto Ambiental

Alteração do hábitat
aquático e perda da
fauna

Medidas de prevenção / mitigação / compensação
Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para impedir o carreamento de
particulados para os cursos d'água; Fiscalizar o descarte de
substâncias em cursos d'água, providenciando uma cartilha de
conduta a este respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos
d'água; Acompanhamento e monitoramento dos cursos hídricos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de diminuir
os riscos ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA; Molhar
a pista para evitar a suspensão de particulados; Limitar o
desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente necessárias;
Implantação de bacias de contenção; Executar plantio
compensatório
de
mudas
de
espécies
nativas;
Acompanhamento da frente de desmate para afugentar os
animais e indicar presença de tocas e ninhos; No caso da
poluição hídrica, recorrer a métodos físicos para conter o
volume derramado ou promover a sua degradação,
recolhimento ou dispersão; Caso as medidas preventivas e
corretivas não sejam suficientes para evitar a poluição da água,
deve ser prevista a adoção de medidas compensatórias para
eventuais danos ambientais; Limpeza dos talvegues, construção
de estruturas dissipadoras de energia em saídas de bueiros,
criação de drenagens provisórias para redirecionar fluxos na
construção de estruturas ou obras especiais; Construção de
bacias de sedimentação junto às estruturas de drenagem
provisória; Investigação prévia e adoção de cuidados a serem
indicados, para a exploração de materiais de empréstimo (areia
e brita) do fundo dos rios; Adoção de manejo adequado de
resíduos sólidos e líquidos, evitando o aporte dos mesmos aos
cursos d’água, durante a construção; Monitoramento da
qualidade das águas, com atenção aos mananciais de captação e
abastecimento hídrico das populações residentes ao longo da
rodovia; Implementar sistema de drenagem adequado, que
assegure a manutenção da vazão dos igarapés atravessados pela
estrada.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Resgate de Fauna; Programa
de Gerenciamento de Riscos (PGR);
Programa de Monitoramento de Fauna;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade
de Água; Programa de Monitoramento de
Ruídos e Vibrações; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
comunicação
Social;
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos; Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal,
Subprograma
de
Plantio
Compensatório e Reposição Florestal,
Subprograma de Monitoramento da Flora

Evitar qualquer alteração físicoquímica dos corpos hídricos da
área do estudo, de modo a
evitar o comprometimento de
hábitats e perda da fauna
aquática
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Aspecto Ambiental

Remoção
vegetação;
Possibilidade
derramamento
efluentes
inflamáveis

Impacto Ambiental

da
de
de

Fragmentação
vegetação

da

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Aplicação
das normas de segurança com a finalidade de diminuir os riscos
ambientais; Limitar o desmatamento e a limpeza nas áreas
estritamente necessárias; Executar plantio compensatório de
mudas de espécies nativas; Executar o salvamento do
germoplasma; Resgatar e transplantar epífitas e bromélias;
Identificar anteriormente ao desmatamento, às espécies imunes
ao corte passíveis de transplante e/ou plantio compensatório;
Executar o plantio compensatório por supressão de espécies
arbóreas sob o regime de proteção especial; Executar a
reposição florestal de acordo com a IN - MMA nº 06/2006;
Executar o plantio compensatório por intervenção em áreas de
preservação permanente – APP; Ampliar e melhorar da
estrutura atual das unidades de conservação presentes na
região do interflúvio Purus – Madeira; Criação de novas
unidades de conservação, no âmbito Federal e Estadual.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR); Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Plano de Ação de Emergência (PAE);
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas; Programa de Proteção da
Flora: Subprograma de Controle da
Supressão Vegetal, Subprograma de
Combate
a
Incêndios
Florestais,
Subprograma de Resgate e Transplante de
Germoplasma, Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal

Evitar a supressão da vegetação
fora dos limites previstos para
execução das obras de
pavimentação
do
empreendimento.
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Aspecto Ambiental

Remoção
vegetação

da

Impacto Ambiental

Efeito barreira

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Limitar o desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente
necessárias; Executar plantio compensatório de mudas de
espécies nativas; Identificar anteriormente ao desmatamento,
às espécies imunes ao corte passíveis de transplante e/ou
plantio compensatório; Executar o plantio compensatório por
supressão de espécies arbóreas sob o regime de proteção
especial; Executar a reposição florestal de acordo com a IN MMA nº 06/2006; Executar o plantio compensatório por
intervenção em áreas de preservação permanente - APP; instalar
mecanismos de passagens de fauna ao longo da rodovia

Programas e Planos
Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Resgate de Fauna; Programa
de Gerenciamento de Riscos (PGR);
Programa de Monitoramento de Fauna;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa
de
comunicação
Social;
Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais, Subprograma de
Resgate e Transplante de Germoplasma,
Subprograma de Plantio Compensatório e
Reposição Florestal, Subprograma de
Monitoramento da Flora
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Resultado Esperado
Reduzir ao mínimo necessário a
supressão da vegetação para a
realização das obras de
pavimentação
do
empreendimento;
Manter/Reduzir do efeito de
borda já existe na ADA e AID do
empreendimento; Compensar
ao máximo possível os danos
oriundos
das
ações
da
supressão da vegetação por
meio
de
plantios
compensatórios as espécies
arbóreas sob regime de
proteção especial; Minimizar a
perda da fauna na travessia da
rodovia.
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Aspecto Ambiental

Remoção
vegetação

da

Impacto Ambiental

Efeito de borda

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Aplicação
das normas de segurança com a finalidade de diminuir os riscos
ambientais; Limitar o desmatamento e a limpeza nas áreas
estritamente necessárias; Executar plantio compensatório de
mudas de espécies nativas; Executar o salvamento do
germoplasma; Resgatar e transplantar epífitas e bromélias;
Identificar anteriormente ao desmatamento, às espécies imunes
ao corte passíveis de transplante e/ou plantio compensatório;
Executar o plantio compensatório por supressão de espécies
arbóreas sob o regime de proteção especial; Executar a
reposição florestal de acordo com a IN - MMA nº 06/2006;
Executar o plantio compensatório por intervenção em áreas de
preservação permanente – APP.

Programas e Planos
Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR); Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Plano de Ação de Emergência (PAE);
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas; Programa de Monitoramento
e Controle de Processos Erosivos;
Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais, Subprograma de
Resgate e Transplante de Germoplasma,
Subprograma de Plantio Compensatório e
Reposição Florestal
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Resultado Esperado
Reduzir ao mínimo necessário a
supressão da vegetação para a
realização das obras de
pavimentação
do
empreendimento;
Manter/Reduzir do efeito de
borda já existe na ADA e AID do
empreendimento; Compensar
ao máximo possível os danos
oriundos
das
ações
da
supressão da vegetação por
meio
de
plantios
compensatórios as espécies
arbóreas sob regime de
proteção especial; Minimizar a
perda da fauna na travessia da
rodovia.
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Aspecto Ambiental

Remoção
da
vegetação;
Possibilidade
de
derramamento de
efluentes
inflamáveis;
Aumento de carga
de sedimentos

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Interferência
em
áreas
legalmente
protegidas

Limitar o desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente
necessárias; Identificar anteriormente ao desmatamento, às
espécies imunes ao corte passíveis de transplante e/ou plantio
compensatório; Executar o plantio compensatório por supressão
de espécies arbóreas, sob o regime de proteção especial; Não
implantar canteiros de obras ou quaisquer outras estruturas
relativas às obras de pavimentação onde a rodovia faz limite
com Unidades de Conservação dentro e fora dos limites da ADA;
Instalar cercas de proteção em pontos críticos; Adotar as
medidas preventivas nos corpos hídricos que adentram a UC.

Programas e Planos
Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Resgate de Fauna; Programa
de Gerenciamento de Riscos (PGR);
Programa de Monitoramento de Fauna;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade
de Água; Programa de Monitoramento de
Ruídos e Vibrações; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
comunicação
Social;
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos; Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais, Subprograma de
Resgate e Transplante de Germoplasma,
Subprograma de Plantio Compensatório e
Reposição Florestal, Subprograma de
Monitoramento da Flora
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Resultado Esperado

Minimizar os impactos nas
APPs e nas Ucs presentes ao
longo da rodovia.
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Aspecto Ambiental

Aglomeração
de
pessoas;
Intensificação
de
uso do espaço;
Intensificação
do
tráfego; Remoção
da
vegetação;
Geração de resíduos
e
efluentes;
Aumento de cargas
de sedimentos

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Aumento de riscos à
saúde

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento; orientar
quanto aos riscos de acidentes rodoviários; uso de medidas de
redução de danos e acidentes viários como sinalização e
iluminação; código de conduta dos operários quanto a
velocidade e modo de condução na ADA da obra; implantação
de unidade de atendimento de saúde no canteiro de obras;
conscientização dos operários da obra sobre as doenças
endêmicas
e
forma
de
proteção;
conscientização da comunidade sobre as doenças endêmicas e
forma de proteção; retirar entulhos e resíduos.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de
Comunicação
Social;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais
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Resultado Esperado
Reduzir
ao
máximo
as
possibilidades de acidentes
rodoviários
envolvendo
equipamentos e máquinas,
implantar no canteiro de obras
unidades de saúde que
atendam emergências dos
trabalhadores
do
empreendimento sem impactar
no volume de atendimentos na
rede pública de saúde local,
implantar ações de vigilância,
prevenção e o controle da
malária, a fim de controlar a
cadeia de transmissão.
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Aspecto Ambiental

Aglomeração
de
pessoas;
Intensificação
de
uso do espaço;
Intensificação
do
tráfego; Remoção
da
vegetação;
Geração de resíduos
e efluentes

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Pressão sobre a
infraestrutura
e
serviços
públicos
locais

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento. Informar
sobre as etapas da implantação. orientar quanto aos riscos de
acidentes rodoviários; uso de medidas de redução de danos e
acidentes viários como sinalização e iluminação; código de
conduta dos operários quanto a velocidade e modo de condução
na ADA da obra; implantação de unidade de atendimento de
saúde no canteiro de obras; conscientização dos operários da
obra sobre as doenças endêmicas e forma de proteção;
conscientização da comunidade sobre as doenças endêmicas e
forma de proteção; retirar entulhos e resíduos.

Programa de Gestão Ambiental; Programa
de Comunicação Social, no qual deve ser
realizado treinamento e recrutamento
visando o maior aproveitamento da mão
de obra local, com atuação inclusive na
cadeia indireta da atividade, de forma a
estimular o fornecimento de mão de obra
e insumo local. Além disso, ainda no
âmbito no PCS, deve-se buscar capacitar
gestores locais visando qualificar o
planejamento urbano.
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Resultado Esperado
Reduzir
ao
máximo
as
possibilidades de acidentes
rodoviários
envolvendo
equipamentos e máquinas,
implantar no canteiro de obras
unidades de saúde que
atendam emergências dos
trabalhadores da obra sem
impactar nos atendimentos na
rede pública de saúde local,
implantar ações de vigilância,
prevenção e o controle da
malária, a fim de controlar a
cadeia
de
transmissão.
Monitorar pontos frágeis de
desenvolvimento de atividades
ilegais como garimpo, grilagem,
extração ilegais de madeira.
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Aspecto Ambiental

Intensificação
de
uso do espaço;
Intensificação
do
tráfego; Remoção
da
vegetação;
Geração de resíduos
e
efluentes;
Aumento de cargas
de sedimentos

Intensificação
uso do espaço

de

Impacto Ambiental

Intensificação
conflitos locais

de

Menor envolvimento
comunitário

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento. Informar
sobre as etapas da implantação. Orientar a população quanto à
pavimentação da rodovia e a consequente valorização das
terras. Identificar os pontos frágeis e adotar estratégias que
inibam a expansão de atividades ilegais como garimpo, grilagem,
extração ilegal de madeira. Orientar quanto aos riscos de
acidentes rodoviários; uso de medidas de redução de danos e
acidentes viários como sinalização e iluminação; código de
conduta dos operários quanto à velocidade e modo de condução
na ADA da obra; retirar entulhos e resíduos.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de
Comunicação
Social;
Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA).

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento. Informar
sobre as etapas da implantação. Envolver as lideranças
comunitárias e associações nas palestras e atividades ligadas ao
empreendimento, como a seleção de mão de obra e prestadores
de serviços. Conscientização da comunidade sobre as doenças
endêmicas e forma de proteção.

Programa de Comunicação Social e seu
plano de Geração de Trabalho e Renda;
Programa de Educação Ambiental; PAC e
seu enfoque na Ação de Controle da
Malária.
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Resultado Esperado
Orientar as comunidades sobre
o início dos trabalhos e
contratação de profissionais, e
manter
as
expectativas
positivas da população quanto
ao empreendimento. Capacitar
os moradores locais para
atuação no empreendimento,
evitando assim a contratação
de profissionais oriundos de
outras regiões. Proporcionar
um ambiente saudável e
equilibrado.
Orientar as comunidades sobre
o início dos trabalhos e
contratação de profissionais, e
manter
as
expectativas
positivas da população quanto
ao empreendimento. Capacitar
os moradores locais para
atuação no empreendimento,
evitando assim a contratação
de profissionais oriundos de
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Aspecto Ambiental

Intensificação
de
uso do espaço;
Intensificação
do
tráfego; Remoção
da
vegetação;
Geração de resíduos
e
efluentes;
Aumento de cargas
de sedimentos

Impacto Ambiental

Interferência
em
comunidades locais
tradicionais e não
tradicionais

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento; orientar
quanto aos riscos de acidentes rodoviários; uso de medidas de
redução de danos e acidentes viários como sinalização e
iluminação; código de conduta dos operários quanto à
velocidade e modo de condução na ADA da obra.

Programas e Planos

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de
Comunicação
Social; Programa de
Educação Ambiental;
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Resultado Esperado
outras regiões. Proporcionar
um ambiente saudável e
equilibrado.

Mesmo com baixa circulação e
baixa demografia na maior
parte do trecho, usar medidas
de segurança para reduzir os
riscos que envolvem o trânsito
de máquinas pela pista e o
vazamento de resíduos sólidos
e efluentes líquidos, nas
comunidades mais próximas da
rodovia.
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Aspecto Ambiental

Intensificação
tráfego

Intensificação
tráfego

do

do

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Aumento do fluxo de
veículos
e/ou
acidentes

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento; orientar
quanto aos riscos de acidentes rodoviários; uso de medidas de
redução de danos e acidentes viários como sinalização e
iluminação; código de conduta dos operários quanto à
velocidade e modo de condução na ADA da obra.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Comunicação Social e seu
plano de Geração de Trabalho e Renda;
Programa de Educação Ambiental.

Intensificação
de
acidentes rodoviários

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento; orientar
quanto aos riscos de acidentes rodoviários; uso de medidas de
redução de danos e acidentes viários como sinalização e
iluminação; código de conduta dos operários quanto à
velocidade e modo de condução na ADA da obra.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de
Comunicação Social e seu plano de
Geração de Trabalho e Renda; Programa de
Educação Ambiental.
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Resultado Esperado
Mesmo com baixa circulação e
baixa demografia na maior
parte do trecho, usar medidas
de segurança para reduzir os
riscos que envolvem o trânsito
de máquinas pela pista e o
vazamento de resíduos sólidos
e efluentes líquidos, nas
comunidades mais próximas da
rodovia.
Mesmo com baixa circulação e
baixa demografia na maior
parte do trecho, usar medidas
de segurança para reduzir os
riscos que envolvem o trânsito
de máquinas pela pista e o
vazamento de resíduos sólidos
e efluentes líquidos, nas
comunidades mais próximas da
rodovia.
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Quadro 9.3 – Medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias do impactos negativos identificados na Fase de Implantação (atividades de construção), os respectivos
programas ambientais aos quais se relacionam e os efeito esperados.
Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Poluição sonora

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

O horário das atividades na fase de construção, deve ser
planejado com vistas a evitar o período noturno, nas
proximidades de áreas habitadas; Instalações auxiliares, usinas e
canteiros devem ser situados distantes dos receptores, além de
haver manutenção mecânica dos equipamentos e máquinas
para que não sejam emitidos ruídos acima dos previstos; Uso
obrigatório de equipamentos de segurança individual pelos
funcionários; Uso de revestimento de baixa rugosidade e
limitação da velocidade de tráfego no perímetro das localidades
povoadas.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Educação Ambiental; Programa de
Monitoramento de Ruídos e Vibrações;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA)

Atenuar as vibrações e ruídos
advindos dos maquinários e
aglomeração na ADA
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Aspecto
Ambiental

Recuperação
área

Impacto Ambiental

da

Menor risco
enchentes

de

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
reabilitação ambiental, por meio da manutenção da cobertura
vegetal, este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior efetividade
dos resultados esperados, destacam-se: (1) plantio de espécies
nativas, as quais já estão adaptadas ao regime hídrico da região
e as especificações do solo; (2) preferência pela
hidrossemeadura na recuperação dos taludes, com as devidas
atenções as espécies selecionadas e aos insumos utilizados; (3)
reutilização do topsoil da área, para acelerar o processo de
germinação; (4) instalação eficaz dos dispositivos de
escoamento da água pluvial.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

Maior permeabilidade do solo e
escoamento da água pluvial.
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Aspecto
Ambiental

Adequação
espacial

Impacto Ambiental

Diminuição
acidentes
rodoviários

de

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Sendo um impacto positivo decorrente dos serviços de
reabilitação ambiental, este impacto não deve ser mitigado ou
compensado, mas sim potencializado. Dentre as ações para
maior efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
instalação de placas de advertência, com iluminação adequada e
boa visibilidade; (2) instalação de dispositivos de contenção de
fluxo de veículos, em áreas com obras de arte especiais; (3)
manutenção constante do leito da rodovia; (4) placas de limites
de velocidade; (5) manutenção da vegetação da faixa de
domínio, de modo a evitar o fator surpresa na visualização com
animais; (6) manutenção dos dispositivos de passagem de fauna,
em especial das cercas-guia.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Programa de Educação Ambiental; Programa
de Monitoramento de Fauna; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais

Diminuir o número de acidentes
rodoviários, bem como a taxa de
letalidade.
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Aspecto
Ambiental

Melhor
trafegabilidade

Adequação
espacial

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Melhoria de acesso

Sendo um impacto positivo decorrente da intensificação do
tráfego, este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior efetividade
dos resultados esperados, destacam-se: (1) compatibilização da
pavimentação da rodovia com os Planos Diretores Municipais e
demais planos de ordenamento territorial, com o intuito de
efetivar uma melhor trafegabilidade nas estradas marginais e de
acesso; (2) realocação dos valores de compensação ambiental
para a melhoria da infraestrutura básica.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Programa de Comunicação Ambiental;
Programa de Educação Ambiental

Melhorar a trafegabilidade na
região.

Maior
viária

Sendo um impacto positivo decorrente da sinalização e obras
complementares, este impacto não deve ser mitigado ou
compensado, mas sim potencializado. Dentre as ações para
maior efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
instalação de placas de advertência, com iluminação adequada e
boa visibilidade; (2) instalação de dispositivos de contenção de
fluxo de veículos, em áreas com obras de arte especiais; (3)
manutenção constante do leito da rodovia; (4) placas de limites
de velocidade.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Programa de Comunicação Ambiental;
Programa de Educação Ambiental

Maior segurança na trafegabilidade
da rodovia BR-319.

segurança
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Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Maior visibilidade
do
empreendimento

Recuperação
área

da

Criação
expectativa
população

de
na

Maior proteção dos
hábitats aquáticos

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Dentre as medidas mitigadoras cabíveis, destacam-se: (1)
divulgação real e transparente das oportunidades de emprego
decorrentes da pavimentação da obra; (2) controle e fiscalização
sobre a especulação imobiliária nas áreas adjacentes a rodovia;
(3) investimento nos serviços públicos essenciais, em especial o
de saúde, educação e segurança pública.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio.

Minimizar o fluxo migratório
exagerado para a área do
empreendimento, no início das
atividades, e a pressão sobre as
infraestruturas e serviços públicos
locais.

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
reabilitação ambiental, por meio da recuperação da área, este
impacto não deve ser mitigado ou compensado, mas sim
potencializado. Dentre as ações para maior efetividade dos
resultados esperados, destacam-se: : (1) plantio de espécies
nativas, as quais já estão adaptadas ao regime hídrico da região
e as especificações do solo; (2) preferência pela
hidrossemeadura na recuperação dos taludes, com as devidas
atenções as espécies selecionadas e aos insumos utilizados; (3)
reutilização do topsoil da área, para acelerar o processo de
germinação; (4) instalação eficaz dos dispositivos de

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

Evitar o assoreamento e a poluição
dos cursos hídricos cortados pela
rodovia, por ações relacionadas a
pavimentação e operação da
rodovia.
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Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

Manutenção
dos
hábitats
presentes ao longo da rodovia.

escoamento da água pluvial

Recuperação
área

da

Conservação
biodiversidade

da

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
reabilitação ambiental, por meio da manutenção da cobertura
vegetal, este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior efetividade
dos resultados esperados, destacam-se: (1) plantio de espécies
nativas, as quais já estão adaptadas ao regime hídrico da região
e as especificações do solo; (2) preferência pela
hidrossemeadura na recuperação dos taludes, com as devidas
atenções as espécies selecionadas e aos insumos utilizados; (3)
reutilização do topsoil da área, para acelerar o processo de
germinação; (4) instalação eficaz dos dispositivos de
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Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Programa de Recuperação de
Áreas
Degradadas;
Programa
de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental.

Evitar surtos endêmicos na região
decorrentes
das
atividades
relacionadas a obra.

escoamento da água pluvial.

Recuperação
área

da

Controle
incidência
doenças

na
de

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
reabilitação ambiental, por meio da recuperação da área, este
impacto não deve ser mitigado ou compensado, mas sim
potencializado. Dentre as ações para maior efetividade dos
resultados esperados, destacam-se: (1) nivelamento do terreno
de modo a evitar depósito de água e consequente proliferação
de mosquitos vetores; (2) recolhimento de todos os resíduos
sólidos e acondicionamento adequado; (3) campanhas de
esclarecimento do operários e população diretamente afetada a
respeito das principais doenças e métodos profiláticos; (4)
acompanhamento do possível surto endêmico na região.
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Aspecto
Ambiental

Recuperação
área

da

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Manutenção
da
cobertura vegetal

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
reabilitação ambiental, por meio da manutenção da cobertura
vegetal, este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior efetividade
dos resultados esperados, destacam-se: (1) plantio de espécies
nativas, as quais já estão adaptadas ao regime hídrico da região
e as especificações do solo; (2) preferência pela
hidrossemeadura na recuperação dos taludes, com as devidas
atenções as espécies selecionadas e aos insumos utilizados; (3)
reutilização do topsoil da área, para acelerar o processo de
germinação; (4) instalação eficaz dos dispositivos de
escoamento da água pluvial.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

Adequação do solo ao seu estado
original.
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Aspecto
Ambiental

Recuperação
área

da

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Controle
de
processos erosivos

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
reabilitação ambiental, por meio da manutenção da cobertura
vegetal, este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior efetividade
dos resultados esperados, destacam-se: (1) plantio de espécies
nativas, as quais já estão adaptadas ao regime hídrico da região
e as especificações do solo; (2) preferência pela
hidrossemeadura na recuperação dos taludes, com as devidas
atenções as espécies selecionadas e aos insumos utilizados; (3)
reutilização do topsoil da área, para acelerar o processo de
germinação; (4) instalação eficaz dos dispositivos de
escoamento da água pluvial; (5) implantação de manta de
contenção, para evitar deslizamentos.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

2838

Resultado Esperado

Maior estabilidade do solo.
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Aspecto
Ambiental

Recuperação
área

da

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Proteção do solo e
dos
recursos
hídricos

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
reabilitação ambiental, por meio da manutenção da cobertura
vegetal e controle dos processos erosivos, este impacto não
deve ser mitigado ou compensado, mas sim potencializado.
Dentre as ações para maior efetividade dos resultados
esperados, destacam-se: (1) plantio de espécies nativas, as quais
já estão adaptadas ao regime hídrico da região e as
especificações do solo; (2) preferência pela hidrossemeadura na
recuperação dos taludes, com as devidas atenções as espécies
selecionadas e aos insumos utilizados; (3) reutilização do topsoil
da área, para acelerar o processo de germinação; (4) instalação
eficaz dos dispositivos de escoamento da água pluvial; (5) manta
de contenção para evitar a deposição de solo nos cursos hídricos

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

Maior contenção do solo e
proteção dos cursos hídricos, em
especial
a
proteção
ao
assoreamento.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Poluição do ar

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Aspersões periódicas, a fim de umidificar a superfície do solo,
diminuindo a produção de poeira; A localização de maquinário
passível de emissão de material particulado deve seguir análise
da direção das correntes de ar e a proximidade com residências,
sendo necessário preservá-las dessa influência; Adoção de
medidas para diminuir a aspersão de poeira pelo maquinário,
como filtros de pó, cobrir materiais emissores (terra e rochas)
transportados pelos caminhões e limitação das velocidades de
trânsito dos mesmos; Utilização obrigatória de equipamentos de
proteção para os funcionários afetados, como óculos de
proteção e máscaras; Prezar pelo bom funcionamento e
regulagem dos veículos, evitando emissões de fumaça acima do
permitido, conforme a Portaria n. 85, de 17 de outubro de 1996,
estabelecida pelo IBAMA; Locar usinas de asfalto evitando a
proximidade com residências e áreas sensíveis, além de
implementar sistemas de controle de liberação de gases;
Monitoramento dos níveis de efluentes das descargas dos
motores a combustão, ao longo da rodovia.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Educação Ambiental; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos
Ambientais;
Programa
de
Recuperação de Áreas Degradadas; Plano de
Ação de Emergência (PAE); Programa de
Monitoramento da Qualidade do Ar

Atenuar a produção de poeira e
emissões de gases.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Indução
de
processos erosivos

Revegetar com espécies nativas as áreas críticas das margens da
rodovia e das estradas de acesso, bem como aterros;
Recuperação das áreas; Providenciar estruturas preventiva
contra processos erosivos, com a instalação de sistema de
contenção de erosão, de estabilização e de drenagem, dentre
outros; Implantar sistema de drenagem superficial a fim de
regularizar e reduzir o escoamento superficial nos aterros,
incluindo a construção de canaletas, caixas de dissipação e
bacias de retenção, protegendo estas áreas de fluxos mais
concentrados; Reduzir ao mínimo a supressão da vegetação,
poupando vegetação ciliar na construção de pontes e bueiros;
Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para impedir o carreamento de
particulados para os cursos d'água; Acompanhamento e
monitoramento dos cursos hídricos; Aplicação das normas de
segurança com a finalidade de diminuir os riscos ambientais;
Limitar o desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente
necessárias; Implantação de bacias de contenção

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de Proteção
da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos;

Minimização do surgimento de
processos erosivos em especial em
APPs e próximo a Ucs.

2841

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

Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Contaminação
solo e da água

do

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Seguir as normas de segurança do trabalho no que se refere ao
manuseio e descarte de produtos contaminantes; Áreas
adequadas para armazenamento de produtos tóxicos e
perigosos; Plano de contenção de vazamento; Plano de
gerenciamento de resíduos; Compartimentos sanitários
adequados; Locais adequados para lavagem e limpeza de
máquinas, equipamentos e veículos; Dispor de equipe e
equipamentos adequados para remediação de acidentes com
veículos portadores de cargas perigosas, assim como garantir o
cumprimento da legislação para o transporte de carga perigosa;
Construção de sistemas de decantação, como caixas
separadoras de óleo a fim de evitar a contaminação proveniente
de oficinas, locais de lavagem e pontos de manutenção do
maquinário utilizado na construção; Implementação de sistema
de monitoramento e gerenciamento ambiental para
regulamentar atividades potencialmente poluidoras às margens
da rodovia, bem como fiscalizar veículos quanto ás condições de
rodagem e ocorrência de descarte de resíduos na rodovia;
Aplicação de sistema de gerenciamento de resíduos sólidos
pelos municípios e implantação de campanhas educativas;
Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para minimizar escoamento
dos efluentes para os cursos d'água; Instalar barreiras de
contenção ou filtros para impedir o carreamento de particulados
para os cursos d'água; Fiscalizar o descarte de substâncias em
cursos d'água, providenciando uma cartilha de conduta a este
respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos d'água;
Acompanhamento e monitoramento dos cursos hídricos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de diminuir
os riscos ambientais; Limitar o desmatamento e a limpeza nas
áreas estritamente necessárias; Implantação de bacias de
contenção; No caso da poluição hídrica, recorrer a métodos
físicos para conter o volume derramado ou promover a sua
degradação, recolhimento ou dispersão.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Educação Ambiental; Programa de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de Proteção
da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos;

Redução do risco de contaminação
do solo e da água e eventual
comprometimento
do
desequilíbrio ecológico.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Alteração
no
comportamento da
fauna

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Preferência
por equipamentos com tecnologia mais silenciosa; Aplicação das
normas de segurança com a finalidade de diminuir os riscos
ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA; Molhar a pista
para evitar a suspensão de particulados; No caso da poluição
hídrica por acidentes rodoviários, recorrer a métodos físicos
para conter o volume derramado ou promover a sua
degradação, recolhimento ou dispersão; Caso as medidas
preventivas e corretivas não sejam suficientes para evitar a
poluição da água, deve ser prevista a adoção de medidas
compensatórias para eventuais danos ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Monitoramento de Fauna; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Plano de Ação de Emergência
(PAE)

Evitar o afugentamento da fauna
da área do estudo.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Diminuição
na
abundância
da
fauna e flora local

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Preferência
por equipamentos com tecnologia mais silenciosa; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para impedir o carreamento de
particulados para os cursos d'água; Fiscalizar o descarte de
substâncias em cursos d'água, providenciando uma cartilha de
conduta a este respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos
d'água; Acompanhamento e monitoramento dos cursos hídricos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de diminuir
os riscos ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA; Molhar
a pista para evitar a suspensão de particulados; Limitar o
desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente necessárias;
Implantação de bacias de contenção; Executar plantio
compensatório
de
mudas
de
espécies
nativas;
Acompanhamento da frente de desmate para afugentar os
animais e indicar presença de tocas e ninhos; No caso da
poluição hídrica, recorrer a métodos físicos para conter o
volume derramado ou promover a sua degradação,
recolhimento ou dispersão; Caso as medidas preventivas e
corretivas não sejam suficientes para evitar a poluição da água,
deve ser prevista a adoção de medidas compensatórias para
eventuais danos ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Resgate
de
Fauna;
Programa
de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Monitoramento de Fauna; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Monitoramento e Controle de
Processos Erosivos; Programa de Proteção da
Flora: Subprograma de Controle da
Supressão Vegetal, Subprograma de
Combate
a
Incêndios
Florestais,
Subprograma de Resgate e Transplante de
Germoplasma, Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal,
Subprograma de Monitoramento da Flora

Minimizar a perde de indivíduos da
fauna e da flora e, na
impossibilidade,
promover
a
compensação e recuperação da
área.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Pressão
espécies
vulneráveis

sobre

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Preferência
por equipamentos com tecnologia mais silenciosa; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para impedir o carreamento de
particulados para os cursos d'água; Fiscalizar o descarte de
substâncias em cursos d'água, providenciando uma cartilha de
conduta a este respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos
d'água; Acompanhamento e monitoramento dos cursos hídricos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de diminuir
os riscos ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA; Molhar
a pista para evitar a suspensão de particulados; Limitar o
desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente necessárias;
Implantação de bacias de contenção; Executar plantio
compensatório
de
mudas
de
espécies
nativas;
Acompanhamento da frente de desmate para afugentar os
animais e indicar presença de tocas e ninhos; No caso da
poluição hídrica, recorrer a métodos físicos para conter o
volume derramado ou promover a sua degradação,
recolhimento ou dispersão; Caso as medidas preventivas e
corretivas não sejam suficientes para evitar a poluição da água,
deve ser prevista a adoção de medidas compensatórias para
eventuais danos ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Resgate
de
Fauna;
Programa
de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Monitoramento de Fauna; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais; Plano
de Ação de Emergência (PAE); Programa de
comunicação
Social;
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos; Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais, Subprograma de
Resgate e Transplante de Germoplasma,
Subprograma de Plantio Compensatório e
Reposição Florestal, Subprograma de
Monitoramento da Flora

Minimizar os efeitos negativos nas
populações de espécies da fauna
vulneráveis identificadas na área
do estudo.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Atropelamento da
fauna

Instalação de redutores de velocidade; Instalação de placas de
sinalização com a indicação de travessia de animais silvestres e
pontos críticos de atropelamentos; Implantação de mecanismos
de passagem de fauna, 52 inferiores (com elevação do greide da
rodovia para evitar o alagamento das estruturas) e 49
suspensas; Adaptação das 71 pontes previstas no trecho, as
quais conterão passagens secas nas margens para permitir a
movimentação segura dos animais por baixo da ponte;
Instalação de cercas de contenção em zonas críticas de
atropelamento, nas quais os sistema de travessia não seja viável;
Código de conduta dos operários quanto a velocidade e modo
de condução na ADA da obra.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
comunicação Social

Diminuir
os
índices
atropelamento sobre a fauna.

Riscos de incêndios
florestais

Realizar palestras relativas ao uso controlado do fogo para
queimadas; Realizar de palestras relativas aos danos causados à
vegetação por queimadas; Distribuir da folders e cartazes
orientando as comunidades lindeiras sobre queimadas
controladas e sobre os danos causados a vegetação por
queimadas; Monitorar e registros de focos de queimadas na
área de influência diretamente afetada e de influência direta;
Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Aplicação
das normas de segurança com a finalidade de diminuir os riscos
ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Educação Ambiental; Programa de Gestão
Ambiental da Faixa de Domínio; Plano de
Ação de Emergência (PAE); Programa de
comunicação Social; Programa de proteção à
Flora; Subprograma de Controle de
Supressão, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais

Reduzir registros de queimadas na
área de influência diretamente
afetada e de influência direta.
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Resultado Esperado

de
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Redução
da
cobertura florestal
e perda de hábitat

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Aplicação
das normas de segurança com a finalidade de diminuir os riscos
ambientais; Limitar o desmatamento e a limpeza nas áreas
estritamente necessárias; Executar plantio compensatório de
mudas de espécies nativas; Executar o salvamento do
germoplasma; Resgatar e transplantar epífitas e bromélias;
Identificar anteriormente ao desmatamento, às espécies imunes
ao corte passíveis de transplante e/ou plantio compensatório;
Executar o plantio compensatório por supressão de espécies
arbóreas sob o regime de proteção especial; Executar a
reposição florestal de acordo com a IN - MMA nº 06/2006;
Executar o plantio compensatório por intervenção em áreas de
preservação permanente – APP.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Educação Ambiental; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Plantio Compensatório e
Reposição
Florestal;
Programa
de
Recuperação de Passivos Ambientais; Plano
de Ação de Emergência (PAE); Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas.

Reduzir ao mínimo necessário a
supressão da vegetação para a
realização
das
obras
de
pavimentação
do
empreendimento;
Mitigar/Compensar ao máximo
possível os danos oriundos das
ações da supressão da vegetação
por
meio
de
plantios
compensatórios, similar a situação
original da cobertura vegetal;
Compensar ao máximo possível os
danos oriundos das ações da
supressão da vegetação por meio
de plantios compensatórios as
espécies arbóreas sob regime de
proteção especial.
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Aspecto
Ambiental

Movimentação da
terra

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Formação de lagoas
marginais

(1) Localização e dimensionamento adequados das Obras de
Arte Especiais e Obras de Arte Correntes. (2) Preferência por
substituição das pontes de madeira por pontes de concreto, em
vez de bueiros (3) Realizar monitoramento das espécies da
fauna aquática, especialmente espécies de peixes migratórios e
predadores, dos rios e áreas alagáveis diretamente afetadas pela
BR-319; (4) Implementação de passagens de fauna adequadas
para cada grupo taxonômico, incluindo peixes, anfíbios, répteis e
mamíferos (aquáticos e terrestres), considerando as
características de cada estrutura de engenharia para cada tipo
de recurso hídrico; (5) Monitoramento das características físicas
e químicas da água nos rios e áreas alagáveis; (6)
Monitoramento da sedimentação e erosão nas áreas de
inundação diretamente afetadas pela BR-319; (7) Serviços de
Reabilitação Ambiental, com recuperação dos canteiros, botafora, jazidas e demais áreas de exploração por meio da
recuperação da topografia, hidrossemeadura e plantio de mudas
nativas.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental para Construção (PAC); Programa
de Gerenciamento de Riscos (PGR);
Programa de Monitoramento das Lagoas
Marginais

Monitorar as comunidades de
fauna e flora a fim de se entender
o impacto na formação dessas
lagoas na biodiversidade local.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Alteração
do
hábitat aquático e
perda da fauna

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos; Preferência
por equipamentos com tecnologia mais silenciosa; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para impedir o carreamento de
particulados para os cursos d'água; Fiscalizar o descarte de
substâncias em cursos d'água, providenciando uma cartilha de
conduta a este respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos
d'água; Acompanhamento e monitoramento dos cursos hídricos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de diminuir
os riscos ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA; Molhar
a pista para evitar a suspensão de particulados; Limitar o
desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente necessárias;
Implantação de bacias de contenção; Executar plantio
compensatório
de
mudas
de
espécies
nativas;
Acompanhamento da frente de desmate para afugentar os
animais e indicar presença de tocas e ninhos; No caso da
poluição hídrica, recorrer a métodos físicos para conter o
volume derramado ou promover a sua degradação,
recolhimento ou dispersão; Caso as medidas preventivas e
corretivas não sejam suficientes para evitar a poluição da água,
deve ser prevista a adoção de medidas compensatórias para
eventuais danos ambientais; Limpeza dos talvegues, construção
de estruturas dissipadoras de energia em saídas de bueiros,
criação de drenagens provisórias para redirecionar fluxos na
construção de estruturas ou obras especiais; Construção de
bacias de sedimentação junto às estruturas de drenagem
provisória; Investigação prévia e adoção de cuidados a serem
indicados, para a exploração de materiais de empréstimo (areia
e brita) do fundo dos rios; Adoção de manejo adequado de
resíduos sólidos e líquidos, evitando o aporte dos mesmos aos
cursos d’água, durante a construção; Monitoramento da
qualidade das águas, com atenção aos mananciais de captação e
abastecimento hídrico das populações residentes ao longo da
rodovia; Implementar sistema de drenagem adequado, que
assegure a manutenção da vazão dos igarapés atravessados pela
estrada.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Resgate
de
Fauna;
Programa
de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Monitoramento de Fauna; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais; Plano
de Ação de Emergência (PAE); Programa de
comunicação
Social;
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos; Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais, Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal,
Subprograma de Monitoramento da Flora

Evitar qualquer alteração físicoquímica dos corpos hídricos da
área do estudo, de modo a evitar o
comprometimento de hábitats e
perda da fauna aquática
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego;
Desmobilização
de profissionais e
serviços

Desmobilização
de profissionais e
serviços

Impacto Ambiental

Alteração
da
qualidade de vida

Aumento no fluxo
de bens e serviços

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento. Informar
sobre as etapas da implantação. Realizar o cadastramento e
seleção de profissionais/prestadores de serviços para atuação
do empreendimento. Capacitar a mão de obra/prestadores de
serviços selecionados. Retirar entulhos e resíduos. Orientar
quanto ao risco de acidentes rodoviários.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Comunicação
Social e seu plano de Geração de Trabalho e
Renda; Programa de Educação Ambiental.

Orientar as comunidades sobre o
início dos trabalhos e contratação
de profissionais, e manter as
expectativas
positivas
da
população
quanto
ao
empreendimento. Capacitar os
moradores locais para atuação no
empreendimento, evitando assim a
contratação
de
profissionais
oriundos de outras regiões.
Proporcionar
um
ambiente
saudável e equilibrado.

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento. Informar
sobre as etapas da implantação. Realizar o cadastramento e
seleção de profissionais/prestadores de serviços para atuação
do empreendimento. Capacitar a mão de obra/prestadores de
serviços selecionados.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Comunicação
Social e seu plano de Geração de Trabalho e
Renda, no qual deve ser realizado
treinamento e recrutamento visando o maior
aproveitamento da mão de obra local, com
atuação inclusive na cadeia indireta da
atividade, de forma a estimular o
fornecimento de mão de obra e insumo

Orientar as comunidades sobre o
início dos trabalhos e contratação
de profissionais, e manter as
expectativas
positivas
da
população
quanto
ao
empreendimento. Capacitar os
moradores locais para atuação no
empreendimento, evitando assim a
contratação
de
profissionais
oriundos de outras regiões.
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Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

local; Programa de Educação Ambiental.

Intensificação do
tráfego

Aumento de riscos
à saúde

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento; orientar
quanto aos riscos de acidentes rodoviários; uso de medidas de
redução de danos e acidentes viários como sinalização e
iluminação; código de conduta dos operários quanto a
velocidade e modo de condução na ADA da obra; implantação
de unidade de atendimento de saúde no canteiro de obras;
conscientização dos operários da obra sobre as doenças
endêmicas
e
forma
de
proteção;
conscientização da comunidade sobre as doenças endêmicas e
forma de proteção; retirar entulhos e resíduos.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Comunicação
Social; Programa de Educação Ambiental.
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Reduzir
ao
máximo
as
possibilidades
de
acidentes
rodoviários
envolvendo
equipamentos
e
máquinas,
implantar no canteiro de obras
unidades de saúde que atendam
emergências dos trabalhadores do
empreendimento sem impactar no
volume de atendimentos na rede
pública de saúde local, implantar
ações de vigilância, prevenção e o
controle da malária, a fim de
controlar a cadeia de transmissão.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Pressão sobre a
infraestrutura
e
serviços públicos
locais

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento. Informar
sobre as etapas da implantação. orientar quanto aos riscos de
acidentes rodoviários; uso de medidas de redução de danos e
acidentes viários como sinalização e iluminação; código de
conduta dos operários quanto a velocidade e modo de condução
na ADA da obra; implantação de unidade de atendimento de
saúde no canteiro de obras; conscientização dos operários da
obra sobre as doenças endêmicas e forma de proteção;
conscientização da comunidade sobre as doenças endêmicas e
forma de proteção; retirar entulhos e resíduos.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Comunicação Social; Programa
de Educação Ambiental; Plano de Controle
Ambiental (PA) e seu enfoque na Ação de
Controle da Malária e de Saúde para os
Operários.

Reduzir
ao
máximo
as
possibilidades
de
acidentes
rodoviários
envolvendo
equipamentos
e
máquinas,
implantar no canteiro de obras
unidades de saúde que atendam
emergências dos trabalhadores do
empreendimento sem impactar no
volume de atendimentos na rede
pública de saúde local, implantar
ações de vigilância, prevenção e o
controle da malária, a fim de
controlar a cadeia de transmissão.
Monitorar pontos frágeis de
desenvolvimento de atividades
ilegais como garimpo, grilagem,
extração ilegais de madeira.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Intensificação
conflitos locais

de

Interferência
em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Medidas de prevenção / mitigação / compensação
Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento. Informar
sobre as etapas da implantação. Orientar a população quanto à
pavimentação da rodovia e a consequente valorização das
terras. Identificar os pontos frágeis e adotar estratégias que
inibam a expansão de atividades ilegais como garimpo, grilagem,
extração ilegal de madeira. Orientar quanto aos riscos de
acidentes rodoviários; uso de medidas de redução de danos e
acidentes viários como sinalização e iluminação; código de
conduta dos operários quanto à velocidade e modo de condução
na ADA da obra; retirar entulhos e resíduos.

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento; orientar
quanto aos riscos de acidentes rodoviários; uso de medidas de
redução de danos e acidentes viários como sinalização e
iluminação; código de conduta dos operários quanto à
velocidade e modo de condução na ADA da obra.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Comunicação Social; Programa
de Educação Ambiental;

Orientar as comunidades sobre o
início dos trabalhos e contratação
de profissionais, e manter as
expectativas
positivas
da
população
quanto
ao
empreendimento. Capacitar os
moradores locais para atuação no
empreendimento, evitando assim a
contratação
de
profissionais
oriundos de outras regiões.
Proporcionar
um
ambiente
saudável e equilibrado.

Programa de Comunicação Social; Programa
de Educação Ambiental;

Mesmo com baixa circulação e
baixa demografia na maior parte
do trecho, usar medidas de
segurança para reduzir os riscos
que envolvem o trânsito de
máquinas pela pista e o vazamento
de resíduos sólidos e efluentes
líquidos, nas comunidades mais
próximas da rodovia.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Aumento do fluxo
de veículos e/ou
acidentes

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento; orientar
quanto aos riscos de acidentes rodoviários; uso de medidas de
redução de danos e acidentes viários como sinalização e
iluminação; código de conduta dos operários quanto à
velocidade e modo de condução na ADA da obra.

Programa de Comunicação Social e seu plano
de Geração de Trabalho e Renda; Programa
de Educação Ambiental.

Intensificação
acidentes
rodoviários

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento; orientar
quanto aos riscos de acidentes rodoviários; uso de medidas de
redução de danos e acidentes viários como sinalização e
iluminação; código de conduta dos operários quanto à
velocidade e modo de condução na ADA da obra.

Programa de Comunicação Social e seu plano
de Geração de Trabalho e Renda; Programa
de Educação Ambiental.

Promover uma boa forma de comunicação com as comunidades
inseridas na área de realização do empreendimento; O horário
das atividades na fase de construção, deve ser planejado com
vistas a evitar o período noturno, nas proximidades de áreas
habitadas; Instalações auxiliares, usinas e canteiros devem ser

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Controle
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento de Ruídos e vibrações.

de

Incômodo
a
população lindeira
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Resultado Esperado
Mesmo com baixa circulação e
baixa demografia na maior parte
do trecho, usar medidas de
segurança para reduzir os riscos
que envolvem o trânsito de
máquinas pela pista e o vazamento
de resíduos sólidos e efluentes
líquidos, nas comunidades mais
próximas da rodovia.
Mesmo com baixa circulação e
baixa demografia na maior parte
do trecho, usar medidas de
segurança para reduzir os riscos
que envolvem o trânsito de
máquinas pela pista e o vazamento
de resíduos sólidos e efluentes
líquidos, nas comunidades mais
próximas da rodovia.
Mesmo com baixa circulação e
baixa demografia na maior parte
do trecho, espera-se reduzir a
emissão
de
particulados
e
controlar os ruídos e vibrações
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Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

situados distantes dos receptores, além de haver manutenção
mecânica dos equipamentos e máquinas para que não sejam
emitidos ruídos acima dos previstos; Uso de revestimento de
baixa rugosidade e limitação da velocidade de tráfego no
perímetro das localidades povoadas; Aspersões periódicas, a fim
de umidificar a superfície do solo, diminuindo a produção de
poeira; Adoção de medidas para diminuir a aspersão de poeira
pelo maquinário, como filtros de pó, cobrir materiais emissores
(terra e rochas) transportados pelos caminhões e limitação das
velocidades de trânsito dos mesmos; Prezar pelo bom
funcionamento e regulagem dos veículos, evitando emissões de
fumaça acima do permitido, conforme a Portaria n. 85, de 17 de
outubro de 1996, estabelecida pelo IBAMA; Locar usinas de
asfalto evitando a proximidade com residências e áreas
sensíveis, além de implementar sistemas de controle de
liberação de gases; Monitoramento dos níveis de efluentes das
descargas dos motores a combustão, ao longo da rodovia;
Monitorar as vibrações e os ruídos nas zonas próximas as
populações lindeiras.

Resultado Esperado
dentro da faixa permitida pela
norma técnica.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego;
Intensificação do
uso do espaço

Impacto Ambiental

Danos estruturais
em
edificações
lindeiras

Medidas de prevenção / mitigação / compensação
Instalações auxiliares, usinas e canteiros devem ser situados
distantes dos receptores, além de haver manutenção mecânica
dos equipamentos e máquinas para que não sejam emitidos
ruídos acima dos previstos; Prezar pelo bom funcionamento e
regulagem dos veículos, evitando emissões de ruídos acima do
permitido; Monitorar as vibrações e os ruídos nas zonas
próximas as populações lindeiras; Controle no fluxos de
maquinário pesado; Estudo prévio na movimentação de terra e
obras estruturais; Levantamento prévio do estado das
estruturas; Acompanhamento das estruturas ao longo da obra;
Instalação de amortecedores, dissipadores, absorvedores
dinâmicos de vibração, barreiras de vibração; Classificação das
estruturas.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Controle
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento de Ruídos e vibrações.

Evitar danos estruturais em
populações lindeiras e mitigar os
danos.
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Quadro 9.4 – Medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias do impactos negativos identificados na Fase de Implantação (atividades de desmobilização), os
respectivos programas ambientais aos quais se relacionam e os efeito esperados.
Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Poluição sonora

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

O horário das atividades na fase de construção, deve ser
planejado com vistas a evitar o período noturno, nas
proximidades de áreas habitadas; Instalações auxiliares,
usinas e canteiros devem ser situados distantes dos
receptores, além de haver manutenção mecânica dos
equipamentos e máquinas para que não sejam emitidos
ruídos acima dos previstos; Uso obrigatório de
equipamentos de segurança individual
pelos
funcionários; Uso de revestimento de baixa rugosidade e
limitação da velocidade de tráfego no perímetro das
localidades povoadas.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Educação Ambiental; Programa de
Monitoramento de Ruídos e Vibrações;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA)

Atenuar as vibrações e ruídos advindos
dos maquinários e aglomeração na ADA
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Poluição do ar

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Aspersões periódicas, a fim de umidificar a superfície do
solo, diminuindo a produção de poeira; A localização de
maquinário passível de emissão de material particulado
deve seguir análise da direção das correntes de ar e a
proximidade com residências, sendo necessário
preservá-las dessa influência; Adoção de medidas para
diminuir a aspersão de poeira pelo maquinário, como
filtros de pó, cobrir materiais emissores (terra e rochas)
transportados pelos caminhões e limitação das
velocidades de trânsito dos mesmos; Utilização
obrigatória de equipamentos de proteção para os
funcionários afetados, como óculos de proteção e
máscaras; Prezar pelo bom funcionamento e regulagem
dos veículos, evitando emissões de fumaça acima do
permitido, conforme a Portaria n. 85, de 17 de outubro
de 1996, estabelecida pelo IBAMA; Locar usinas de
asfalto evitando a proximidade com residências e áreas
sensíveis, além de implementar sistemas de controle de
liberação de gases; Monitoramento dos níveis de
efluentes das descargas dos motores a combustão, ao
longo da rodovia.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Educação Ambiental; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos
Ambientais;
Programa
de
Recuperação de Áreas Degradadas; Plano de
Ação de Emergência (PAE); Programa de
Monitoramento da Qualidade do Ar

Atenuar a produção de poeira e emissões
de gases.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Indução
processos
erosivos

de

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Revegetar com espécies nativas as áreas críticas das
margens da rodovia e das estradas de acesso, bem como
aterros; Recuperação das áreas; Providenciar estruturas
preventiva contra processos erosivos, com a instalação
de sistema de contenção de erosão, de estabilização e
de drenagem, dentre outros; Implantar sistema de
drenagem superficial a fim de regularizar e reduzir o
escoamento superficial nos aterros, incluindo a
construção de canaletas, caixas de dissipação e bacias de
retenção, protegendo estas áreas de fluxos mais
concentrados; Reduzir ao mínimo a supressão da
vegetação, poupando vegetação ciliar na construção de
pontes e bueiros; Revisão e manutenção dos veículos e
equipamentos; Instalar barreiras de contenção ou filtros
para impedir o carreamento de particulados para os
cursos d'água; Acompanhamento e monitoramento dos
cursos hídricos; Aplicação das normas de segurança com
a finalidade de diminuir os riscos ambientais; Limitar o
desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente
necessárias; Implantação de bacias de contenção

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de Proteção
da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos;

Minimização do surgimento de processos
erosivos em especial em APPs e próximo
a Ucs.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Contaminação do
solo e da água

Seguir as normas de segurança do trabalho no que se
refere ao manuseio e descarte de produtos
contaminantes; Áreas adequadas para armazenamento
de produtos tóxicos e perigosos; Plano de contenção de
vazamento; Plano de gerenciamento de resíduos;
Compartimentos
sanitários
adequados;
Locais
adequados para lavagem e limpeza de máquinas,
equipamentos e veículos; Dispor de equipe e
equipamentos adequados para remediação de acidentes
com veículos portadores de cargas perigosas, assim
como garantir o cumprimento da legislação para o
transporte de carga perigosa; Construção de sistemas de
decantação, como caixas separadoras de óleo a fim de
evitar a contaminação proveniente de oficinas, locais de
lavagem e pontos de manutenção do maquinário
utilizado na construção; Implementação de sistema de
monitoramento e gerenciamento ambiental para
regulamentar atividades potencialmente poluidoras às
margens da rodovia, bem como fiscalizar veículos
quanto ás condições de rodagem e ocorrência de
descarte de resíduos na rodovia; Aplicação de sistema de
gerenciamento de resíduos sólidos pelos municípios e
implantação de campanhas educativas; Revisão e
manutenção dos veículos e equipamentos; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para minimizar
escoamento dos efluentes para os cursos d'água; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para impedir o
carreamento de particulados para os cursos d'água;
Fiscalizar o descarte de substâncias em cursos d'água,
providenciando uma cartilha de conduta a este respeito;
Evitar ao máximo canalizar os cursos d'água.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Educação Ambiental; Programa de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio
(PROFAIXA);
Programa
de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas; Plano de Ação de Emergência
(PAE); Programa de Monitoramento e
Controle de Processos Erosivos; Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Controle
da Supressão Vegetal, Subprograma de
Combate
a
Incêndios
Florestais,
Subprograma de Plantio Compensatório e
Reposição Florestal

Redução do risco de contaminação do
solo
e
da
água e
eventual
comprometimento do desequilíbrio
ecológico.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Alteração
no
comportamento
da fauna

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Preferência por equipamentos com tecnologia mais
silenciosa; Aplicação das normas de segurança com a
finalidade de diminuir os riscos ambientais;
Monitoramento dos ruídos na ADA; Molhar a pista para
evitar a suspensão de particulados; No caso da poluição
hídrica por acidentes rodoviários, recorrer a métodos
físicos para conter o volume derramado ou promover a
sua degradação, recolhimento ou dispersão; Caso as
medidas preventivas e corretivas não sejam suficientes
para evitar a poluição da água, deve ser prevista a
adoção de medidas compensatórias para eventuais
danos ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Monitoramento de Fauna; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Plano de Ação de Emergência
(PAE)

Evitar o afugentamento da fauna da área
do estudo.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Diminuição
na
abundância
da
fauna e flora local

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Preferência por equipamentos com tecnologia mais
silenciosa; Instalar barreiras de contenção ou filtros para
impedir o carreamento de particulados para os cursos
d'água; Fiscalizar o descarte de substâncias em cursos
d'água, providenciando uma cartilha de conduta a este
respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos d'água;
Acompanhamento e monitoramento dos cursos hídricos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de
diminuir os riscos ambientais; Monitoramento dos
ruídos na ADA; Molhar a pista para evitar a suspensão de
particulados; Limitar o desmatamento e a limpeza nas
áreas estritamente necessárias; Implantação de bacias
de contenção; Executar plantio compensatório de mudas
de espécies nativas; Acompanhamento da frente de
desmate para afugentar os animais e indicar presença de
tocas e ninhos; No caso da poluição hídrica, recorrer a
métodos físicos para conter o volume derramado ou
promover a sua degradação, recolhimento ou dispersão;
Caso as medidas preventivas e corretivas não sejam
suficientes para evitar a poluição da água, deve ser
prevista a adoção de medidas compensatórias para
eventuais danos ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Resgate
de
Fauna;
Programa
de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Monitoramento de Fauna; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Monitoramento e Controle de
Processos Erosivos; Programa de Proteção da
Flora: Subprograma de Controle da
Supressão Vegetal, Subprograma de
Combate
a
Incêndios
Florestais,
Subprograma de Resgate e Transplante de
Germoplasma, Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal,
Subprograma de Monitoramento da Flora

Minimizar a perde de indivíduos da fauna
e da flora e, na impossibilidade,
promover a compensação e recuperação
da área.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Pressão
sobre
espécies
vulneráveis

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Preferência por equipamentos com tecnologia mais
silenciosa; Instalar barreiras de contenção ou filtros para
impedir o carreamento de particulados para os cursos
d'água; Fiscalizar o descarte de substâncias em cursos
d'água, providenciando uma cartilha de conduta a este
respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos d'água;
Acompanhamento e monitoramento dos cursos hídricos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de
diminuir os riscos ambientais; Monitoramento dos
ruídos na ADA; Molhar a pista para evitar a suspensão de
particulados; Limitar o desmatamento e a limpeza nas
áreas estritamente necessárias; Implantação de bacias
de contenção; Executar plantio compensatório de mudas
de espécies nativas; Acompanhamento da frente de
desmate para afugentar os animais e indicar presença de
tocas e ninhos; No caso da poluição hídrica, recorrer a
métodos físicos para conter o volume derramado ou
promover a sua degradação, recolhimento ou dispersão;
Caso as medidas preventivas e corretivas não sejam
suficientes para evitar a poluição da água, deve ser
prevista a adoção de medidas compensatórias para
eventuais danos ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Resgate
de
Fauna;
Programa
de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Monitoramento de Fauna; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal,
Subprograma de Monitoramento da Flora;
Programa de Recuperação de Passivos
Ambientais; Plano de Ação de Emergência
(PAE); Programa de comunicação Social

Minimizar os efeitos negativos nas
populações de espécies da fauna
vulneráveis identificadas na área do
estudo.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Atropelamento
da fauna

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Instalação de redutores de velocidade; Instalação de
placas de sinalização com a indicação de travessia de
animais silvestres e pontos críticos de atropelamentos;
Implantação de mecanismos de passagem de fauna, 52
inferiores (com elevação do greide da rodovia para
evitar o alagamento das estruturas) e 49 suspensas;
Adaptação das 71 pontes previstas no trecho, as quais
conterão passagens secas nas margens para permitir a
movimentação segura dos animais por baixo da ponte;
Instalação de cercas de contenção em zonas críticas de
atropelamento, nas quais os sistema de travessia não
seja viável; Código de conduta dos operários quanto a
velocidade e modo de condução na ADA da obra.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
comunicação Social

Diminuir os índices de atropelamento
sobre a fauna.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Riscos
incêndios
florestais

de

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Realizar palestras relativas ao uso controlado do fogo
para queimadas; Realizar de palestras relativas aos
danos causados à vegetação por queimadas; Distribuir
da folders e cartazes orientando as comunidades
lindeiras sobre queimadas controladas e sobre os danos
causados a vegetação por queimadas; Monitorar e
registros de focos de queimadas na área de influência
diretamente afetada e de influência direta; Revisão e
manutenção dos veículos e equipamentos; Aplicação das
normas de segurança com a finalidade de diminuir os
riscos ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Educação Ambiental; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Plano de Ação de Emergência
(PAE); Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais

Reduzir registros de queimadas na área
de influência diretamente afetada e de
influência direta.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Redução
da
cobertura
florestal e perda
de hábitat

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de
diminuir os riscos ambientais; Limitar o desmatamento e
a limpeza nas áreas estritamente necessárias; Executar
plantio compensatório de mudas de espécies nativas;
Executar o salvamento do germoplasma; Resgatar e
transplantar
epífitas
e
bromélias;
Identificar
anteriormente ao desmatamento, às espécies imunes ao
corte passíveis de transplante e/ou plantio
compensatório; Executar o plantio compensatório por
supressão de espécies arbóreas sob o regime de
proteção especial; Executar a reposição florestal de
acordo com a IN - MMA nº 06/2006; Executar o plantio
compensatório por intervenção em áreas de
preservação permanente – APP.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Educação Ambiental; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência (PAE); Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas; Programa de Proteção
da Flora: Subprograma de Controle da
Supressão Vegetal, Subprograma de
Combate
a
Incêndios
Florestais,
Subprograma de Resgate e Transplante de
Germoplasma, Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal

Reduzir ao mínimo necessário a
supressão da vegetação para a realização
das obras de pavimentação do
empreendimento; Mitigar/Compensar ao
máximo possível os danos oriundos das
ações da supressão da vegetação por
meio de plantios compensatórios, similar
a situação original da cobertura vegetal;
Compensar ao máximo possível os danos
oriundos das ações da supressão da
vegetação por meio de plantios
compensatórios as espécies arbóreas sob
regime de proteção especial.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Alteração
do
hábitat aquático
e perda da fauna

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Preferência por equipamentos com tecnologia mais
silenciosa; Instalar barreiras de contenção ou filtros para
impedir o carreamento de particulados para os cursos
d'água; Fiscalizar o descarte de substâncias em cursos
d'água, providenciando uma cartilha de conduta a este
respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos d'água;
Acompanhamento e monitoramento dos cursos hídricos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade de
diminuir os riscos ambientais; Monitoramento dos
ruídos na ADA; Molhar a pista para evitar a suspensão de
particulados; Limitar o desmatamento e a limpeza nas
áreas estritamente necessárias; Implantação de bacias
de contenção; Executar plantio compensatório de mudas
de espécies nativas; Acompanhamento da frente de
desmate para afugentar os animais e indicar presença de
tocas e ninhos; No caso da poluição hídrica, recorrer a
métodos físicos para conter o volume derramado ou
promover a sua degradação, recolhimento ou
dispersão;; Limpeza dos talvegues, construção de
estruturas dissipadoras de energia em saídas de bueiros,
criação de drenagens provisórias para redirecionar
fluxos na construção de estruturas ou obras especiais;
Construção de bacias de sedimentação junto às
estruturas de drenagem provisória; Investigação prévia e
adoção de cuidados a serem indicados, para a
exploração de materiais de empréstimo (areia e brita) do
fundo dos rios; Adoção de manejo adequado de resíduos
sólidos e líquidos, evitando o aporte dos mesmos aos
cursos d’água, durante a construção; Monitoramento da
qualidade das águas; Implementar sistema de drenagem
adequado, que assegure a manutenção da vazão dos
igarapés atravessados pela estrada.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Resgate
de
Fauna;
Programa
de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa
de Monitoramento de Fauna; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais; Plano
de Ação de Emergência (PAE); Programa de
comunicação
Social;
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos; Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal,
Subprograma
de
Plantio
Compensatório e Reposição Florestal,
Subprograma de Monitoramento da Flora

Evitar qualquer alteração físico-química
dos corpos hídricos da área do estudo, de
modo a evitar o comprometimento de
hábitats e perda da fauna aquática
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego;
Desmobilização
de profissionais e
serviços

Desmobilização
de profissionais e
serviços

Impacto
Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Alteração
da
qualidade de vida

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento. Informar sobre as etapas da
implantação. Realizar o cadastramento e seleção de
profissionais/prestadores de serviços para atuação do
empreendimento. Capacitar a mão de obra/prestadores
de serviços selecionados. Retirar entulhos e resíduos.
Orientar quanto ao risco de acidentes rodoviários.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Comunicação Social e seu plano de Geração
de Trabalho e Renda; Programa de Educação
Ambiental.

Alteração
no
fluxo de bens e/u
serviços

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento. Informar sobre as etapas da
implantação. Realizar o cadastramento e seleção de
profissionais/prestadores de serviços para atuação do
empreendimento. Capacitar a mão de obra/prestadores
de serviços selecionados.

Programa de Comunicação Social e seu plano
de Geração de Trabalho e Renda, no qual
deve ser realizado treinamento e
recrutamento
visando
o
maior
aproveitamento da mão de obra local, com
atuação inclusive na cadeia indireta da
atividade, de forma a estimular o
fornecimento de mão de obra e insumo
local; Programa de Educação Ambiental.

Programas e Planos
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Resultado Esperado
Orientar as comunidades sobre o início
dos trabalhos e contratação de
profissionais, e manter as expectativas
positivas da população quanto ao
empreendimento.
Capacitar
os
moradores locais para atuação no
empreendimento, evitando assim a
contratação de profissionais oriundos de
outras regiões. Proporcionar um
ambiente saudável e equilibrado.
Orientar as comunidades sobre o início
dos trabalhos e contratação de
profissionais, e manter as expectativas
positivas da população quanto ao
empreendimento.
Capacitar
os
moradores locais para atuação no
empreendimento, evitando assim a
contratação de profissionais oriundos de
outras regiões.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Aumento
de
riscos à saúde

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento; orientar quanto aos riscos de
acidentes rodoviários; uso de medidas de redução de
danos e acidentes viários como sinalização e iluminação;
código de conduta dos operários quanto a velocidade e
modo de condução na ADA da obra; implantação de
unidade de atendimento de saúde no canteiro de obras;
conscientização dos operários da obra sobre as doenças
endêmicas
e
forma
de
proteção;
conscientização da comunidade sobre as doenças
endêmicas e forma de proteção; retirar entulhos e
resíduos.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Plano de Controle Ambiental (PA)
e seu enfoque na Ação de Controle da
Malária e de Saúde para os Operários.

Reduzir ao máximo as possibilidades de
acidentes
rodoviários
envolvendo
equipamentos e máquinas, implantar no
canteiro de obras unidades de saúde que
atendam emergências dos trabalhadores
do empreendimento sem impactar no
volume de atendimentos na rede pública
de saúde local, implantar ações de
vigilância, prevenção e o controle da
malária, a fim de controlar a cadeia de
transmissão.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto
Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Pressão sobre a
infraestrutura e
serviços públicos
locais

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento. Informar sobre as etapas da
implantação. orientar quanto aos riscos de acidentes
rodoviários; uso de medidas de redução de danos e
acidentes viários como sinalização e iluminação; código
de conduta dos operários quanto a velocidade e modo
de condução na ADA da obra; implantação de unidade
de atendimento de saúde no canteiro de obras;
conscientização dos operários da obra sobre as doenças
endêmicas
e
forma
de
proteção;
conscientização da comunidade sobre as doenças
endêmicas e forma de proteção; retirar entulhos e
resíduos.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Comunicação Social; Programa
de Educação Ambiental; Plano de Controle
Ambiental (PA) e seu enfoque na Ação de
Controle da Malária e de Saúde para os
Operários.

Reduzir ao máximo as possibilidades de
acidentes
rodoviários
envolvendo
equipamentos e máquinas, implantar no
canteiro de obras unidades de saúde que
atendam emergências dos trabalhadores
do empreendimento sem impactar no
volume de atendimentos na rede pública
de saúde local, implantar ações de
vigilância, prevenção e o controle da
malária, a fim de controlar a cadeia de
transmissão. Monitorar pontos frágeis de
desenvolvimento de atividades ilegais
como garimpo, grilagem, extração ilegais
de madeira.
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Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Intensificação de
conflitos locais

Intensificação do
tráfego

Interferência em
comunidades
locais tradicionais
ou
não
tradicionais

Medidas de prevenção / mitigação / compensação
Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento. Informar sobre as etapas da
implantação. Orientar a população quanto à
pavimentação da rodovia e a consequente valorização
das terras. Identificar os pontos frágeis e adotar
estratégias que inibam a expansão de atividades ilegais
como garimpo, grilagem, extração ilegal de madeira.
Orientar quanto aos riscos de acidentes rodoviários; uso
de medidas de redução de danos e acidentes viários
como sinalização e iluminação; código de conduta dos
operários quanto à velocidade e modo de condução na
ADA da obra; retirar entulhos e resíduos.
Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento; orientar quanto aos riscos de
acidentes rodoviários; uso de medidas de redução de
danos e acidentes viários como sinalização e iluminação;
código de conduta dos operários quanto à velocidade e
modo de condução na ADA da obra.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Comunicação Social; Programa
de Educação Ambiental;

Orientar as comunidades sobre o início
dos trabalhos e contratação de
profissionais, e manter as expectativas
positivas da população quanto ao
empreendimento.
Capacitar
os
moradores locais para atuação no
empreendimento, evitando assim a
contratação de profissionais oriundos de
outras regiões. Proporcionar um
ambiente saudável e equilibrado.

Programa de Comunicação Social; Programa
de Educação Ambiental;

Mesmo com baixa circulação e baixa
demografia na maior parte do trecho,
usar medidas de segurança para reduzir
os riscos que envolvem o trânsito de
máquinas pela pista e o vazamento de
resíduos sólidos e efluentes líquidos, nas
comunidades mais próximas da rodovia.
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Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Intensificação do
tráfego

Aumento
do
fluxo de veículos
e/ou acidentes

Intensificação do
tráfego

Intensificação de
acidentes
rodoviários

Desmobilização
de profissionais e
serviços

Dispensa
profissionais
serviços

de
e

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento; orientar quanto aos riscos de
acidentes rodoviários; uso de medidas de redução de
danos e acidentes viários como sinalização e iluminação;
código de conduta dos operários quanto à velocidade e
modo de condução na ADA da obra.
Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento; orientar quanto aos riscos de
acidentes rodoviários; uso de medidas de redução de
danos e acidentes viários como sinalização e iluminação;
código de conduta dos operários quanto à velocidade e
modo de condução na ADA da obra.
Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento. Informar sobre as etapas de
desmobilização, e a finalização da obras. Apresentar as
possibilidades que o início da operação no trecho podem
representar para a economia local. Fomento à Difusão
de Tecnologias Sociais, e estruturação de cadeias
produtivas. Plano de Ação para a Produção e Consumo
Sustentáveis.

Programas e Planos
Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Comunicação Social e seu plano de Geração
de Trabalho e Renda; Programa de Educação
Ambiental.

Programa de Comunicação Social e seu plano
de Geração de Trabalho e Renda; Programa
de Educação Ambiental.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Programa de Comunicação Social, focando
na geração de trabalho e renda, no qual deve
ser realizado treinamento e recrutamento
visando o maior aproveitamento da mão de
obra local, com atuação inclusive na cadeia
indireta da atividade, de forma a estimular o
fornecimento de mão de obra e insumo
local; Programa de Educação Ambiental.
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Resultado Esperado
Mesmo com baixa circulação e baixa
demografia na maior parte do trecho,
usar medidas de segurança para reduzir
os riscos que envolvem o trânsito de
máquinas pela pista e o vazamento de
resíduos sólidos e efluentes líquidos, nas
comunidades mais próximas da rodovia.
Mesmo com baixa circulação e baixa
demografia na maior parte do trecho,
usar medidas de segurança para reduzir
os riscos que envolvem o trânsito de
máquinas pela pista e o vazamento de
resíduos sólidos e efluentes líquidos, nas
comunidades mais próximas da rodovia.
Orientar as comunidades sobre o
encerramento dos trabalhos e dispensa
de profissionais da obra. Seguir
capacitando a população e prepará-los
para
empreender
em
negócios
sustentáveis, e manter as expectativas
positivas da população quanto ao
empreendimento,
e
as
novas
possibilidades de dinamização da
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Aspecto
Ambiental

Impacto
Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado
economia local

Desmobilização
de profissionais e
serviços

Desestabilização
da
economia
local

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento. Informar sobre as etapas de
desmobilização, e a finalização da obras. Apresentar as
possibilidades que o início da operação no trecho podem
representar para a economia local.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Programa de Comunicação Social, focando
na geração de trabalho e renda; Programa de
Educação Ambiental.
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Seguir capacitando a população e
prepará-los para empreender em
negócios sustentáveis, e manter as
expectativas positivas da população
quanto ao empreendimento e as novas
possibilidades de dinamização da
economia local
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Quadro 9.5 – Medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias do impactos negativos identificados na Fase de Operação, os respectivos programas ambientais aos quais
se relacionam e os efeito esperados.
Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Poluição sonora

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Uso de revestimento de baixa rugosidade e limitação
da velocidade de tráfego no perímetro das localidades
povoadas; O horário das atividades na fase de
construção, deve ser planejado com vistas a evitar o
período noturno, nas proximidades de áreas
habitadas; Instalações auxiliares, usinas e canteiros
devem ser situados distantes dos receptores, além de
haver manutenção mecânica dos equipamentos e
máquinas para que não sejam emitidos ruídos acima
dos previstos; Uso obrigatório de equipamentos de
segurança individual pelos funcionários; Uso de
revestimento de baixa rugosidade e limitação da
velocidade de tráfego no perímetro das localidades
povoadas.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento de Ruídos e Vibrações;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA)

Atenuar as vibrações e ruídos
advindos
dos
maquinários
e
aglomeração na ADA
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Poluição do ar

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Aspersões periódicas, a fim de umidificar a superfície
do solo, diminuindo a produção de poeira; A
localização de maquinário passível de emissão de
material particulado deve seguir análise da direção das
correntes de ar e a proximidade com residências,
sendo necessário preservá-las dessa influência;
Adoção de medidas para diminuir a aspersão de poeira
pelo maquinário, como filtros de pó, cobrir materiais
emissores (terra e rochas) transportados pelos
caminhões e limitação das velocidades de trânsito dos
mesmos; Utilização obrigatória de equipamentos de
proteção para os funcionários afetados, como óculos
de proteção e máscaras; Prezar pelo bom
funcionamento e regulagem dos veículos, evitando
emissões de fumaça acima do permitido, conforme a
Portaria n. 85, de 17 de outubro de 1996, estabelecida
pelo IBAMA; Locar usinas de asfalto evitando a
proximidade com residências e áreas sensíveis, além
de implementar sistemas de controle de liberação de
gases; Monitoramento dos níveis de efluentes das
descargas dos motores a combustão, ao longo da
rodovia.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais; Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas; Plano de Ação de
Emergência (PAE); Programa de Monitoramento
da Qualidade do Ar

Atenuar a produção de poeira e
emissões de gases.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Indução
de
processos erosivos

Revegetar com espécies nativas as áreas críticas das
margens da rodovia e das estradas de acesso, bem
como aterros; Recuperação das áreas; Providenciar
estruturas preventiva contra processos erosivos, com a
instalação de sistema de contenção de erosão, de
estabilização e de drenagem, dentre outros; Implantar
sistema de drenagem superficial a fim de regularizar e
reduzir o escoamento superficial nos aterros, incluindo
a construção de canaletas, caixas de dissipação e
bacias de retenção, protegendo estas áreas de fluxos
mais concentrados; Reduzir ao mínimo a supressão da
vegetação, poupando vegetação ciliar na construção
de pontes e bueiros; Revisão e manutenção dos
veículos e equipamentos; Instalar barreiras de
contenção ou filtros para impedir o carreamento de
particulados para os cursos d'água; Acompanhamento
e monitoramento dos cursos hídricos; Aplicação das
normas de segurança com a finalidade de diminuir os
riscos ambientais; Limitar o desmatamento e a limpeza
nas áreas estritamente necessárias; Implantação de
bacias de contenção

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de Proteção da
Flora: Subprograma de Plantio Compensatório e
Reposição Florestal; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas; Plano de
Ação de Emergência (PAE); Programa de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos;

Minimização do surgimento de
processos erosivos em especial em
APPs e próximo a Ucs.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Contaminação
solo e da água

do

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Seguir as normas de segurança do trabalho no que se
refere ao manuseio e descarte de produtos
contaminantes;
Áreas
adequadas
para
armazenamento de produtos tóxicos e perigosos;
Plano de contenção de vazamento; Plano de
gerenciamento
de
resíduos;
Compartimentos
sanitários adequados; Locais adequados para lavagem
e limpeza de máquinas, equipamentos e veículos;
Dispor de equipe e equipamentos adequados para
remediação de acidentes com veículos portadores de
cargas perigosas, assim como garantir o cumprimento
da legislação para o transporte de carga perigosa;
Construção de sistemas de decantação, como caixas
separadoras de óleo a fim de evitar a contaminação
proveniente de oficinas, locais de lavagem e pontos de
manutenção do maquinário utilizado na construção;
Implementação de sistema de monitoramento e
gerenciamento
ambiental
para
regulamentar
atividades potencialmente poluidoras às margens da
rodovia, bem como fiscalizar veículos quanto ás
condições de rodagem e ocorrência de descarte de
resíduos na rodovia; Aplicação de sistema de
gerenciamento de resíduos sólidos pelos municípios e
implantação de campanhas educativas; Revisão e
manutenção dos veículos e equipamentos; Instalar
barreiras de contenção ou filtros para minimizar
escoamento dos efluentes para os cursos d'água;
Instalar barreiras de contenção ou filtros para impedir
o carreamento de particulados para os cursos d'água;
Fiscalizar o descarte de substâncias em cursos d'água,
providenciando uma cartilha de conduta a este
respeito; Evitar ao máximo canalizar os cursos d'água.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de Proteção da
Flora: Subprograma de Plantio Compensatório e
Reposição Florestal; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas; Plano de
Ação de Emergência (PAE); Programa de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos;

Redução do risco de contaminação
do solo e da água e eventual
comprometimento do desequilíbrio
ecológico.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Alteração
no
comportamento da
fauna

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Preferência por equipamentos com tecnologia mais
silenciosa; Instalar barreiras de contenção ou filtros
para minimizar escoamento dos efluentes para os
cursos d'água; Instalar barreiras de contenção ou
filtros para impedir o carreamento de particulados
para os cursos d'água; Fiscalizar o descarte de
substâncias em cursos d'água, providenciando uma
cartilha de conduta a este respeito; Evitar ao máximo
canalizar os cursos d'água; Acompanhamento e
monitoramento dos cursos hídricos; Aplicação das
normas de segurança com a finalidade de diminuir os
riscos ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA;
Molhar a pista para evitar a suspensão de
particulados; Limitar o desmatamento e a limpeza nas
áreas estritamente necessárias; Implantação de bacias
de contenção; No caso da poluição hídrica, recorrer a
métodos físicos para conter o volume derramado ou
promover a sua degradação, recolhimento ou
dispersão; Caso as medidas preventivas e corretivas
não sejam suficientes para evitar a poluição da água,
deve ser prevista a adoção de medidas
compensatórias para eventuais danos ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de
Monitoramento de Fauna; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da Faixa
de Domínio (PROFAIXA); Programa de Proteção
da Flora: Subprograma de Plantio Compensatório
e Reposição Florestal; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência (PAE)

Evitar o afugentamento da fauna da
área do estudo.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Fragmentação
vegetação

da

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade
de diminuir os riscos ambientais; Limitar o
desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente
necessárias; Executar plantio compensatório de mudas
de espécies nativas; Executar o salvamento do
germoplasma; Resgatar e transplantar epífitas e
bromélias;
Identificar
anteriormente
ao
desmatamento, às espécies imunes ao corte passíveis
de transplante e/ou plantio compensatório; Executar o
plantio compensatório por supressão de espécies
arbóreas sob o regime de proteção especial; Executar
a reposição florestal de acordo com a IN - MMA nº
06/2006; Executar o plantio compensatório por
intervenção em áreas de preservação permanente –
APP; Ampliar e melhorar da estrutura atual das
unidades de conservação presentes na região do
interflúvio Purus – Madeira; Criação de novas unidades
de conservação, no âmbito Federal e Estadual.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência (PAE); Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Programa de Monitoramento
e Controle de Processos Erosivos; Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Controle da
Supressão Vegetal, Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais, Subprograma de Resgate e
Transplante de GermoplasmaSubprograma de
Plantio Compensatório e Reposição Florestal

Evitar a supressão da vegetação fora
dos limites previstos para execução
das obras de pavimentação do
empreendimento.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Efeito barreira

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Limitar o desmatamento e a limpeza nas áreas
estritamente
necessárias;
Executar
plantio
compensatório de mudas de espécies nativas;
Identificar anteriormente ao desmatamento, às
espécies imunes ao corte passíveis de transplante e/ou
plantio
compensatório;
Executar
o
plantio
compensatório por supressão de espécies arbóreas
sob o regime de proteção especial; Executar a
reposição florestal de acordo com a IN - MMA nº
06/2006; Executar o plantio compensatório por
intervenção em áreas de preservação permanente APP; instalar mecanismos de passagens de fauna ao
longo da rodovia

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Resgate de Fauna; Programa de Gerenciamento
de Riscos (PGR); Programa de Monitoramento de
Fauna; Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Programa de Proteção
da Flora: Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Resgate e Transplante
de Germoplasma, Subprograma de Plantio
Compensatório
e
Reposição
Florestal,
Subprograma de Monitoramento da Flora

Reduzir ao mínimo necessário a
supressão da vegetação para a
realização
das
obras
de
pavimentação do empreendimento;
Manter/Reduzir do efeito de borda já
existe na ADA e AID do
empreendimento; Compensar ao
máximo possível os danos oriundos
das ações da supressão da vegetação
por meio de plantios compensatórios
as espécies arbóreas sob regime de
proteção especial; Minimizar a perda
da fauna na travessia da rodovia.
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Aspecto
Ambiental

Manutenção dos
aterros e faixa de
domínio; Plantio e
revegetação

Impacto Ambiental

Menor risco
enchentes

de

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
conservação e manutenção da via e das áreas verdes,
este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior
efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
plantio de espécies nativas, as quais já estão
adaptadas ao regime hídrico da região e as
especificações do solo; (2) preferência pela
hidrossemeadura na recuperação dos taludes, com as
devidas atenções as espécies selecionadas e aos
insumos utilizados; (3) reutilização do topsoil da área,
para acelerar o processo de germinação; (4) instalação
eficaz dos dispositivos de escoamento da água pluvial.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal; Programa
de Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Plano de Ação de Emergência (PAE); Programa
de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

Maior permeabilidade do solo e
escoamento da água pluvial.
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Aspecto
Ambiental

Melhor
trafegabilidade

Melhor
trafegabilidade;
Melhor
visualização;
Maior segurança;
Atividades
de
gestão

Impacto Ambiental

Maior
viária

segurança

Diminuição
acidentes
rodoviários

de

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Sendo um impacto positivo decorrente dos serviços de
conservação e manutenção da via, este impacto não
deve ser mitigado ou compensado, mas sim
potencializado. Dentre as ações para maior efetividade
dos resultados esperados, destacam-se: (1) instalação
de placas de advertência, com iluminação adequada e
boa visibilidade; (2) instalação de dispositivos de
contenção de fluxo de veículos, em áreas com obras
de arte especiais; (3) manutenção constante do leito
da rodovia; (4) placas de limites de velocidade.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Programa
de Comunicação Ambiental; Programa de
Educação Ambiental

Maior segurança na trafegabilidade
da rodovia BR-319.

Sendo um impacto positivo decorrente dos serviços de
conservação e manutenção da via e das áreas verdes e
da proteção da faixa de domínio, este impacto não
deve ser mitigado ou compensado, mas sim
potencializado. Dentre as ações para maior efetividade
dos resultados esperados, destacam-se: (1) instalação
de placas de advertência, com iluminação adequada e
boa visibilidade; (2) instalação de dispositivos de
contenção de fluxo de veículos, em áreas com obras
de arte especiais; (3) manutenção constante do leito
da rodovia; (4) placas de limites de velocidade; (5)
manutenção da vegetação da faixa de domínio, de

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Programa
de Educação Ambiental; Programa de
Monitoramento de Fauna; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais

Diminuir o número de acidentes
rodoviários, bem como a taxa de
letalidade.
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Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Programa
de Comunicação Ambiental; Programa de
Educação Ambiental

Melhorar a acessibilidade da região
de modo a propiciar o acesso à saúde
e educação.

modo a evitar o fator surpresa na visualização com
animais; (6) manutenção dos dispositivos de passagem
de fauna, em especial das cercas-guia.

Intensificação do
tráfego;
Atividades
de
gestão

Aumento
da
oportunidade de
acesso à saúde e
educação

Sendo um impacto positivo decorrente da
intensificação do tráfego e atividades de gestão, este
impacto não deve ser mitigado ou compensado, mas
sim potencializado. Dentre as ações para maior
efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
compatibilização da pavimentação da rodovia com os
Planos Diretores Municipais e demais planos de
ordenamento territorial, com o intuito de efetivar uma
melhor trafegabilidade nas estradas marginais e de
acesso; (2) realocação dos valores de compensação
ambiental para a melhoria da infraestrutura básica, em
especial da educação, saúde e segurança pública; (3)
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Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Programa
de Comunicação Ambiental; Programa de
Educação Ambiental

Melhorar a trafegabilidade na região.

contratação de funcionários públicos na área de
educação e saúde para os municípios diretamente
afetados pela rodovia.

Intensificação do
tráfego; Atividade
de gestão

Melhoria de acesso

Sendo um impacto positivo decorrente da
intensificação do tráfego, este impacto não deve ser
mitigado ou compensado, mas sim potencializado.
Dentre as ações para maior efetividade dos resultados
esperados, destacam-se: (1) compatibilização da
pavimentação da rodovia com os Planos Diretores
Municipais e demais planos de ordenamento
territorial, com o intuito de efetivar uma melhor
trafegabilidade nas estradas marginais e de acesso; (2)
realocação dos valores de compensação ambiental
para a melhoria da infraestrutura básica.
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Aspecto
Ambiental

Melhor
visualização;
Plantio
revegetação

Impacto Ambiental

e

Conservação
biodiversidade

da

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
conservação e manutenção da via e das áreas verdes,
este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior
efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
plantio de espécies nativas, as quais já estão
adaptadas ao regime hídrico da região e as
especificações do solo; (2) preferência pela
hidrossemeadura na recuperação dos taludes, com as
devidas atenções as espécies selecionadas e aos
insumos utilizados; (3) reutilização do topsoil da área,
para acelerar o processo de germinação; (4) instalação
eficaz dos dispositivos de escoamento da água pluvial.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal; Programa
de Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Plano de Ação de Emergência (PAE); Programa
de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

Manutenção dos hábitats presentes
ao longo da rodovia.
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Aspecto
Ambiental

Manutenção dos
aterros e faixa de
domínio

Impacto Ambiental

Controle
incidência
doenças

na
de

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
conservação e manutenção da via e das áreas verdes,
este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior
efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
nivelamento do terreno de modo a evitar depósito de
água e consequente proliferação de mosquitos
vetores; (2) recolhimento de todos os resíduos sólidos
e acondicionamento adequado; (3) campanhas de
esclarecimento do operários e população diretamente
afetada a respeito das principais doenças e métodos
profiláticos; (4) acompanhamento do possível surto
endêmico na região.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal; Programa
de Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Programa de Comunicação Social; Programa de
Educação Ambiental.

Evitar surtos endêmicos na região
decorrentes
das
atividades
relacionadas a obra.
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Aspecto
Ambiental

Manutenção dos
aterros e faixa de
domínio; Plantio e
revegetação;
Atividades
de
gestão

Impacto Ambiental

Mitigação
pressão
espécies
vulneráveis

da
sobre

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
conservação e manutenção da via e das áreas verdes,
este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior
efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
manutenção constante da faixa de domínio, de modo a
evitar atropelamentos; (2) instalação e manutenção
dos mecanismos de passagem de fauna (com elevação
do greide da rodovia para evitar o alagamento das
estruturas); (3) campanhas de conscientização dos
usuários das rodovias; (4) monitoramento continuado
das passagens de fauna (5) Adaptação das 71 pontes
previstas no trecho, as quais conterão passagens secas
nas margens para permitir a movimentação segura dos
animais por baixo da ponte.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal; Programa
de Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Comunicação Social; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Fauna; Programa de
Monitoramento do Atropelamento e das
Passagens de Fauna.

Minimizar a perda de espécies
vulneráveis.
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Aspecto
Ambiental

Limpeza
terreno;
Atividades
gestão

do
de

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Menor frequência
de atropelamentos
da fauna

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
conservação e manutenção da via e das áreas verdes,
este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior
efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
manutenção constante da faixa de domínio, de modo a
evitar atropelamentos; (2) instalação e manutenção
dos mecanismos de passagem de fauna (com elevação
do greide da rodovia para evitar o alagamento das
estruturas); (3) campanhas de conscientização dos
usuários das rodovias; (4) monitoramento continuado
das passagens de fauna; (5) Adaptação das 71 pontes
previstas no trecho, as quais conterão passagens secas
nas margens para permitir a movimentação segura dos
animais por baixo da ponte.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal; Programa
de Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Comunicação Social; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Fauna; Programa de
Monitoramento do Atropelamento e das
Passagens de Fauna.

Minimizar a perda de espécies
vulneráveis a atropelamentos.
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Aspecto
Ambiental

Manutenção dos
aterros e faixa de
domínio; Melhor
visualização;
Atividades
de
gestão

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Menor
interferência
em
áreas legalmente
protegidas

Sendo um impacto positivo decorrente dos serviços de
conservação e manutenção da via e das áreas verdes,
este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior
efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
manutenção constante da faixa de domínio, de modo a
evitar atropelamentos; (2) instalação e manutenção
dos mecanismos de passagem de fauna (com elevação
do greide da rodovia para evitar o alagamento das
estruturas); (3) campanhas de conscientização dos
usuários das rodovias; (4) monitoramento continuado
das passagens de fauna; (5) plantio de espécies
nativas, as quais já estão adaptadas ao regime hídrico
da região e as especificações do solo; (6) preferência
pela hidrossemeadura na recuperação dos taludes,
com as devidas atenções as espécies selecionadas e
aos insumos utilizados; (7) reutilização do topsoil da
área, para acelerar o processo de germinação; (8)
instalação eficaz dos dispositivos de escoamento da
água pluvial; (9) manta de contenção, para evitar
deslizamento.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal; Programa
de Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Comunicação Social; Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Fauna; Programa de
Monitoramento do Atropelamento e das
Passagens de Fauna; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas; Plano de
Ação de Emergência (PAE); Programa de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

Minimizar a pressão sobre Unidades
de Conservação, APPs e demais áreas
especialmente protegidas.
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EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Aspecto
Ambiental

Manutenção dos
aterros e faixa de
domínio; Plantio e
revegetação;
Atividades
de
gestão

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Maior proteção dos
hábitats aquáticos

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
conservação e manutenção da via e das áreas verdes,
este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior
efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
plantio de espécies nativas, as quais já estão
adaptadas ao regime hídrico da região e as
especificações do solo; (2) preferência pela
hidrossemeadura na recuperação dos taludes, com as
devidas atenções as espécies selecionadas e aos
insumos utilizados; (3) reutilização do topsoil da área,
para acelerar o processo de germinação; (4) instalação
eficaz dos dispositivos de escoamento da água pluvial.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal; Programa
de Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Plano de Ação de Emergência (PAE); Programa
de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

Evitar o assoreamento e a poluição
dos cursos hídricos cortados pela
rodovia, por ações relacionadas a
pavimentação e operação da rodovia.
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EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Aspecto
Ambiental

Manutenção dos
aterros e faixa de
domínio; Plantio e
revegetação;
Atividades
de
gestão

Melhor
visualização;
Plantio
revegetação

e

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Menor risco de
incêndios florestais

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
conservação e manutenção da via e das áreas verdes,
este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior
efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
manutenção constante da faixa de domínio; (2)
monitoramento do uso e ocupação da faixa de
domínio e entorno.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais; Programa
de Monitoramento da Faixa de Domínio;
Programa de Comunicação Social; Programa de
Educação Ambiental; Programa de Proteção da
Flora: Subprograma de Combate a Incêndios
Florestais,
Subprograma
de
Plantio
Compensatório e Reposição Florestal

Evitar incêndios na ADA da rodovia.

Manutenção
da
cobertura vegetal

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
conservação e manutenção da via e das áreas verdes,
este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior
efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
plantio de espécies nativas, as quais já estão
adaptadas ao regime hídrico da região e as
especificações do solo; (2) preferência pela
hidrossemeadura na recuperação dos taludes, com as
devidas atenções as espécies selecionadas e aos
insumos utilizados; (3) reutilização do topsoil da área,
para acelerar o processo de germinação; (4) instalação

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal; Programa
de Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Plano de Ação de Emergência (PAE); Programa
de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

Adequação do solo ao seu estado
original.

2891

Resultado Esperado

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

Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal; Programa
de Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Plano de Ação de Emergência (PAE); Programa
de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

Maior contenção do solo e proteção
dos cursos hídricos, em especial a
proteção ao assoreamento.

eficaz dos dispositivos de escoamento da água pluvial.

Manutenção dos
aterros e faixa de
domínio; Plantio e
revegetação;
Atividades
de
gestão

Proteção do solo e
dos
recursos
hídricos

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
conservação e manutenção da via e das áreas verdes,
este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior
efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
plantio de espécies nativas, as quais já estão
adaptadas ao regime hídrico da região e as
especificações do solo; (2) preferência pela
hidrossemeadura na recuperação dos taludes, com as
devidas atenções as espécies selecionadas e aos
insumos utilizados; (3) reutilização do topsoil da área,
para acelerar o processo de germinação; (4) instalação
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EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

eficaz dos dispositivos de escoamento da água pluvial;
(5) manta de contenção para evitar a deposição de
solo nos cursos hídricos

Manutenção dos
aterros e faixa de
domínio

Controle
de
processos erosivos

Sendo um impacto positivo decorrente do serviço de
conservação e manutenção da via e das áreas verdes,
este impacto não deve ser mitigado ou compensado,
mas sim potencializado. Dentre as ações para maior
efetividade dos resultados esperados, destacam-se: (1)
plantio de espécies nativas, as quais já estão
adaptadas ao regime hídrico da região e as
especificações do solo; (2) preferência pela
hidrossemeadura na recuperação dos taludes, com as
devidas atenções as espécies selecionadas e aos
insumos utilizados; (3) reutilização do topsoil da área,
para acelerar o processo de germinação; (4) instalação

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal; Programa
de Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas;
Plano de Ação de Emergência (PAE); Programa
de Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos.

2893

Maior estabilidade do solo.

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

Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

eficaz dos dispositivos de escoamento da água pluvial;
(5) manta de contenção, para evitar deslizamento.

2894

Resultado Esperado

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

Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Efeito de borda

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade
de diminuir os riscos ambientais; Limitar o
desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente
necessárias; Executar plantio compensatório de mudas
de espécies nativas; Executar o salvamento do
germoplasma; Resgatar e transplantar epífitas e
bromélias;
Identificar
anteriormente
ao
desmatamento, às espécies imunes ao corte passíveis
de transplante e/ou plantio compensatório; Executar o
plantio compensatório por supressão de espécies
arbóreas sob o regime de proteção especial; Executar
a reposição florestal de acordo com a IN - MMA nº
06/2006; Executar o plantio compensatório por
intervenção em áreas de preservação permanente –
APP.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência (PAE); Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Programa de Proteção da
Flora: Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a Incêndios
Florestais, Subprograma de Resgate e
Transplante de Germoplasma, Subprograma de
Plantio Compensatório e Reposição Florestal

Reduzir ao mínimo necessário a
supressão da vegetação para a
realização
das
obras
de
pavimentação do empreendimento;
Manter/Reduzir do efeito de borda já
existe na ADA e AID do
empreendimento; Compensar ao
máximo possível os danos oriundos
das ações da supressão da vegetação
por meio de plantios compensatórios
as espécies arbóreas sob regime de
proteção especial; Minimizar a perda
da fauna na travessia da rodovia.
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EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Diminuição
na
abundância
da
fauna e flora local

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Preferência por equipamentos com tecnologia mais
silenciosa; Instalar barreiras de contenção ou filtros
para impedir o carreamento de particulados para os
cursos d'água; Fiscalizar o descarte de substâncias em
cursos d'água, providenciando uma cartilha de
conduta a este respeito; Evitar ao máximo canalizar os
cursos d'água; Acompanhamento e monitoramento
dos cursos hídricos; Aplicação das normas de
segurança com a finalidade de diminuir os riscos
ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA;
Molhar a pista para evitar a suspensão de
particulados; Limitar o desmatamento e a limpeza nas
áreas estritamente necessárias; Implantação de bacias
de contenção; Executar plantio compensatório de
mudas de espécies nativas; Acompanhamento da
frente de desmate para afugentar os animais e indicar
presença de tocas e ninhos; No caso da poluição
hídrica, recorrer a métodos físicos para conter o
volume derramado ou promover a sua degradação,
recolhimento ou dispersão; Caso as medidas
preventivas e corretivas não sejam suficientes para
evitar a poluição da água, deve ser prevista a adoção

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Resgate de Fauna; Programa de Gerenciamento
de Riscos (PGR); Programa de Monitoramento de
Fauna; Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade de
Água; Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da Faixa
de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais; Programa
de Proteção da Flora: Subprograma de Controle
da Supressão Vegetal, Subprograma de Combate
a Incêndios Florestais, Subprograma de Resgate
e Transplante de Germoplasma, Subprograma de
Plantio Compensatório e Reposição Florestal,
Subprograma de Monitoramento da Flora

Minimizar a perde de indivíduos da
fauna
e
da
flora
e,
na
impossibilidade,
promover
a
compensação e recuperação da área.

2896
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Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

de medidas compensatórias para eventuais danos
ambientais.

2897

Resultado Esperado

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

Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Perda
biodiversidade

da

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Preferência por equipamentos com tecnologia mais
silenciosa; Instalar barreiras de contenção ou filtros
para impedir o carreamento de particulados para os
cursos d'água; Acompanhamento e monitoramento
dos cursos hídricos; Aplicação das normas de
segurança com a finalidade de diminuir os riscos
ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA;
Molhar a pista para evitar a suspensão de
particulados; Limitar o desmatamento e a limpeza nas
áreas estritamente necessárias; Implantação de bacias
de contenção; Executar plantio compensatório de
mudas de espécies nativas; Acompanhamento da
frente de desmate para afugentar os animais e indicar
presença de tocas e ninhos; No caso da poluição
hídrica, recorrer a métodos físicos para conter o
volume derramado ou promover a sua degradação,
recolhimento ou dispersão; Caso as medidas
preventivas e corretivas não sejam suficientes para
evitar a poluição da água, deve ser prevista a adoção
de medidas compensatórias para eventuais danos
ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Resgate de Fauna; Programa de Gerenciamento
de Riscos (PGR); Programa de Monitoramento de
Fauna; Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade de
Água; Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da Faixa
de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais; Programa
de Proteção da Flora: Subprograma de Controle
da Supressão Vegetal, Subprograma de Combate
a Incêndios Florestais, Subprograma de Plantio
Compensatório
e
Reposição
Florestal,
Subprograma de Monitoramento da Flora

Evitar a perda de espécies da fauna e
da flora, de modo a manter o
equilíbrio ecológico do meio.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Pressão
espécies
vulneráveis

sobre

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Preferência por equipamentos com tecnologia mais
silenciosa; Instalar barreiras de contenção ou filtros
para impedir o carreamento de particulados para os
cursos d'água; Fiscalizar o descarte de substâncias em
cursos d'água, providenciando uma cartilha de
conduta a este respeito; Evitar ao máximo canalizar os
cursos d'água; Acompanhamento e monitoramento
dos cursos hídricos; Aplicação das normas de
segurança com a finalidade de diminuir os riscos
ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA;
Molhar a pista para evitar a suspensão de
particulados; Limitar o desmatamento e a limpeza nas
áreas estritamente necessárias; Implantação de bacias
de contenção; Executar plantio compensatório de
mudas de espécies nativas; Acompanhamento da
frente de desmate para afugentar os animais e indicar
presença de tocas e ninhos; No caso da poluição
hídrica, recorrer a métodos físicos para conter o
volume derramado ou promover a sua degradação,
recolhimento ou dispersão; Caso as medidas
preventivas e corretivas não sejam suficientes para
evitar a poluição da água, deve ser prevista a adoção

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Resgate de Fauna; Programa de Gerenciamento
de Riscos (PGR); Programa de Monitoramento de
Fauna; Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade de
Água; Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da Faixa
de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais; Plano de
Ação de Emergência (PAE); Programa de
comunicação Social; Programa de Proteção da
Flora: Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Combate a Incêndios
Florestais, Subprograma de Resgate e
Transplante de Germoplasma, Subprograma de
Plantio Compensatório e Reposição Florestal,
Subprograma de Monitoramento da Flora

Minimizar os efeitos negativos nas
populações de espécies da fauna
vulneráveis identificadas na área do
estudo.
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Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de Proteção da
Flora: Subprograma de Plantio Compensatório e
Reposição
Florestal,
Subprograma
de
Monitoramento da Flora; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais; Programa
de comunicação Social

Minimizar ao máximo a proliferação
de vetores e a aproximação dos
operários com os vetores e
hospedeiros e impedir o surto de
doenças endêmicas na região.

de medidas compensatórias para eventuais danos
ambientais.

Intensificação do
tráfego

Aumento
incidência
doenças

na
da

Fiscalizar o descarte de substâncias em cursos d'água,
providenciando uma cartilha de conduta a este
respeito; Limitar o desmatamento e a limpeza nas
áreas estritamente necessárias; Executar plantio
compensatório de mudas de espécies nativas;
Promover o descarte correto dos resíduos e tratar as
águas servidas em fossas sépticas, sumidouros e caixas
de gordura, com deságue final adequado distantes de
poços; Controle de animais que possam atuar como
vetores e/ou reservatórios nos canteiros de obra; Tela
mosqueteira nas instalações do canteiro de obra;
Conscientização dos operários da obra sobre as
doenças endêmicas e forma de proteção;
Conscientização da comunidade sobre as doenças
endêmicas e forma de proteção.
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EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Atropelamento da
fauna

Instalação de redutores de velocidade; Instalação de
placas de sinalização com a indicação de travessia de
animais silvestres e pontos críticos de atropelamentos;
Implantação de mecanismos de passagem de fauna, 52
inferiores (com elevação do greide da rodovia para
evitar o alagamento das estruturas) e 49 suspensas;
Adaptação das 71 pontes previstas no trecho, as quais
conterão passagens secas nas margens para permitir a
movimentação segura dos animais por baixo da ponte;
Instalação de cercas de contenção em zonas críticas de
atropelamento, nas quais os sistema de travessia não
seja viável; Código de conduta dos operários quanto a
velocidade e modo de condução na ADA da obra.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Educação Ambiental; Programa de comunicação
Social

Diminuir os índices de atropelamento
sobre a fauna.
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EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,70 ao KM 656,40

Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Riscos de incêndios
florestais

Realizar palestras relativas ao uso controlado do fogo
para queimadas; Realizar de palestras relativas aos
danos causados à vegetação por queimadas; Distribuir
da folders e cartazes orientando as comunidades
lindeiras sobre queimadas controladas e sobre os
danos causados a vegetação por queimadas;
Monitorar e registros de focos de queimadas na área
de influência diretamente afetada e de influência
direta; Revisão e manutenção dos veículos e
equipamentos; Aplicação das normas de segurança
com a finalidade de diminuir os riscos ambientais.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Plano de Ação de Emergência (PAE);
Programa de comunicação Social; Programa de
Proteção a Flora: Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais

Reduzir registros de queimadas na
área de influência diretamente
afetada e de influência direta.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Redução
da
cobertura florestal
e perda de hábitat

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Aplicação das normas de segurança com a finalidade
de diminuir os riscos ambientais; Limitar o
desmatamento e a limpeza nas áreas estritamente
necessárias; Executar plantio compensatório de mudas
de espécies nativas; Executar o salvamento do
germoplasma; Resgatar e transplantar epífitas e
bromélias;
Identificar
anteriormente
ao
desmatamento, às espécies imunes ao corte passíveis
de transplante e/ou plantio compensatório; Executar o
plantio compensatório por supressão de espécies
arbóreas sob o regime de proteção especial; Executar
a reposição florestal de acordo com a IN - MMA nº
06/2006; Executar o plantio compensatório por
intervenção em áreas de preservação permanente –
APP.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR); Programa de
Educação
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA); Programa de Recuperação de
Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência (PAE); Programa de Recuperação de
Áreas Degradadas; Programa de Monitoramento
e Controle de Processos Erosivos; Programa de
Proteção da Flora: Subprograma de Combate a
Incêndios Florestais; Programa de Proteção da
Flora: Subprograma de Controle da Supressão
Vegetal, Subprograma de Resgate e Transplante
de Germoplasma, Subprograma de Plantio
Compensatório e Reposição Florestal

Reduzir ao mínimo necessário a
supressão da vegetação para a
realização
das
obras
de
pavimentação do empreendimento;
Mitigar/Compensar
ao
máximo
possível os danos oriundos das ações
da supressão da vegetação por meio
de plantios compensatórios, similar a
situação original da cobertura
vegetal; Compensar ao máximo
possível os danos oriundos das ações
da supressão da vegetação por meio
de plantios compensatórios as
espécies arbóreas sob regime de
proteção especial.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Alteração
do
hábitat aquático e
perda da fauna

Revisão e manutenção dos veículos e equipamentos;
Preferência por equipamentos com tecnologia mais
silenciosa; Instalar barreiras de contenção ou filtros
para impedir o carreamento de particulados para os
cursos d'água; Fiscalizar o descarte de substâncias em
cursos d'água, providenciando uma cartilha de
conduta a este respeito; Evitar ao máximo canalizar os
cursos d'água; Acompanhamento e monitoramento
dos cursos hídricos; Aplicação das normas de
segurança com a finalidade de diminuir os riscos
ambientais; Monitoramento dos ruídos na ADA;
Molhar a pista para evitar a suspensão de
particulados; Limitar o desmatamento e a limpeza nas
áreas estritamente necessárias; Implantação de bacias
de contenção; Executar plantio compensatório de
mudas de espécies nativas; Acompanhamento da
frente de desmate para afugentar os animais e indicar
presença de tocas e ninhos; No caso da poluição
hídrica, recorrer a métodos físicos para conter o
volume derramado ou promover a sua degradação,
recolhimento ou dispersão; Caso as medidas
preventivas e corretivas não sejam suficientes para
evitar a poluição da água, deve ser prevista a adoção
de medidas compensatórias para eventuais danos
ambientais; Limpeza dos talvegues, construção de
estruturas dissipadoras de energia em saídas de
bueiros, criação de drenagens provisórias para
redirecionar fluxos na construção de estruturas ou
obras especiais; Construção de bacias de
sedimentação junto às estruturas de drenagem
provisória; Investigação prévia e adoção de cuidados a
serem indicados, para a exploração de materiais de
empréstimo (areia e brita) do fundo dos rios; Adoção
de manejo adequado de resíduos sólidos e líquidos,
evitando o aporte dos mesmos aos cursos d’água,
durante a construção; Monitoramento da qualidade
das águas, com atenção aos mananciais de captação e
abastecimento hídrico das populações residentes ao
longo da rodovia; Implementar sistema de drenagem
adequado, que assegure a manutenção da vazão dos
igarapés atravessados pela estrada.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Resgate de Fauna; Programa de Gerenciamento
de Riscos (PGR); Programa de Monitoramento de
Fauna; Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade de
Água; Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da Faixa
de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais; Plano de
Ação de Emergência (PAE); Programa de
comunicação
Social;
Programa
de
Monitoramento e Controle de Processos
Erosivos; Programa de Proteção da Flora:
Subprograma de Controle da Supressão Vegetal,
Subprograma de Plantio Compensatório e
Reposição
Florestal,
Subprograma
de
Monitoramento da Flora

Evitar qualquer alteração físicoquímica dos corpos hídricos da área
do estudo, de modo a evitar o
comprometimento de hábitats e
perda da fauna aquática
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Interferência
em
áreas legalmente
protegidas

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Limitar o desmatamento e a limpeza nas áreas
estritamente necessárias; Identificar anteriormente ao
desmatamento, às espécies imunes ao corte passíveis
de transplante e/ou plantio compensatório; Executar o
plantio compensatório por supressão de espécies
arbóreas, sob o regime de proteção especial; Não
implantar canteiros de obras ou quaisquer outras
estruturas relativas às obras de pavimentação onde a
rodovia faz limite com Unidades de Conservação,
dentro e fora dos limites da ADA; Instalar cercas de
proteção em pontos críticos; Adotar as medidas
preventivas nos corpos hídricos que adentram a UC.

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Resgate de Fauna; Programa de Gerenciamento
de Riscos (PGR); Programa de Monitoramento de
Fauna; Programa de Educação Ambiental;
Programa de Monitoramento da Qualidade de
Água; Programa de Monitoramento de Ruídos e
Vibrações; Programa de Monitoramento da Faixa
de Domínio (PROFAIXA); Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais; Plano de
Ação de Emergência (PAE); Programa de
comunicação Social; Programa de Proteção da
Flora: Subprograma de Resgate e Transplante de
Germoplasma Vegetal, Subprograma de
Combate a Incêndios Florestais, Subprograma de
Controle da Supressão Vegetal, Subprograma de
Plantio Compensatório e Reposição Florestal,
Subprograma de Monitoramento da Flora

Minimizar os impactos nas APPs e
nas Ucs presentes ao longo da
rodovia.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Alteração
da
qualidade de vida

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento. Informar sobre as etapas da
implantação. Realizar o cadastramento e seleção de
profissionais/prestadores de serviços para atuação do
empreendimento.
Capacitar
a
mão
de
obra/prestadores de serviços selecionados. Retirar
entulhos e resíduos. Orientar quanto ao risco de
acidentes rodoviários.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio.

Orientar as comunidades sobre o
início dos trabalhos e contratação de
profissionais,
e
manter
as
expectativas positivas da população
quanto
ao
empreendimento.
Capacitar os moradores locais para
atuação
no
empreendimento,
evitando assim a contratação de
profissionais oriundos de outras
regiões. Proporcionar um ambiente
saudável e equilibrado.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Aumento de riscos
à saúde

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento; orientar quanto aos riscos de
acidentes rodoviários; uso de medidas de redução de
danos e acidentes viários como sinalização e
iluminação; código de conduta dos operários quanto a
velocidade e modo de condução na ADA da obra;
implantação de unidade de atendimento de saúde no
canteiro de obras; conscientização dos operários da
obra sobre as doenças endêmicas e forma de
proteção;
conscientização da comunidade sobre as doenças
endêmicas e forma de proteção; retirar entulhos e
resíduos.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Comunicação Social; Programa de
Educação Ambiental; Plano de Controle
Ambiental (PA) e seu enfoque na Ação de
Controle da Malária e de Saúde para os
Operários.

Reduzir ao máximo as possibilidades
de acidentes rodoviários envolvendo
equipamentos e máquinas, implantar
no canteiro de obras unidades de
saúde que atendam emergências dos
trabalhadores do empreendimento
sem impactar no volume de
atendimentos na rede pública de
saúde local, implantar ações de
vigilância, prevenção e o controle da
malária, a fim de controlar a cadeia
de transmissão.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Aumento
das
ocorrências
dos
casos
de
exploração sexual

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento; conscientização dos operários da
obra sobre as doenças sexualmente transmissíveis e
formas
de
proteção;
campanhas para informar a população local e
operários das consequências da prostituição infantil.

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social

Evitar os casos de exploração sexual
na região e instruir a população e os
operários quanto as doenças
sexualmente transmissíveis.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Pressão sobre a
infraestrutura
e
serviços públicos
locais

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento. Informar sobre as etapas da
implantação. orientar quanto aos riscos de acidentes
rodoviários; uso de medidas de redução de danos e
acidentes viários como sinalização e iluminação;
código de conduta dos operários quanto a velocidade
e modo de condução na ADA da obra; implantação de
unidade de atendimento de saúde no canteiro de
obras; conscientização dos operários da obra sobre as
doenças endêmicas e forma de proteção;
conscientização da comunidade sobre as doenças
endêmicas e forma de proteção; retirar entulhos e
resíduos.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio.

Reduzir ao máximo as possibilidades
de acidentes rodoviários envolvendo
equipamentos e máquinas, implantar
no canteiro de obras unidades de
saúde que atendam emergências dos
trabalhadores do empreendimento
sem impactar no volume de
atendimentos na rede pública de
saúde local, implantar ações de
vigilância, prevenção e o controle da
malária, a fim de controlar a cadeia
de transmissão. Monitorar pontos
frágeis de desenvolvimento de
atividades ilegais como garimpo,
grilagem, extração ilegais de
madeira.
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Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Intensificação do
tráfego

Ocupação e/ou uso
desordenado e/ou
irregular
do
entorno
do
empreendimento.

Orientar a população quanto à
consequente
valorização das terras após a pavimentação da
rodovia. Identificar os pontos frágeis e adotar
estratégias que inibam a expansão de atividades ilegais
como garimpo, grilagem, extração ilegal de madeira.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Controle
Ambiental;
Programa
de
Monitoramento da Faixa de Domínio
(PROFAIXA).

Seguir capacitando a população e
prepará-los para empreender em
negócios sustentáveis, e manter as
expectativas positivas da população
quanto ao empreendimento, e as
novas possibilidades de dinamização
da economia local
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Intensificação
conflitos locais

de

Interferência
em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Medidas de prevenção / mitigação / compensação
Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento. Informar sobre as etapas da
implantação. Orientar a população quanto à
pavimentação da rodovia e a consequente valorização
das terras. Identificar os pontos frágeis e adotar
estratégias que inibam a expansão de atividades ilegais
como garimpo, grilagem, extração ilegal de madeira.
Orientar quanto aos riscos de acidentes rodoviários;
uso de medidas de redução de danos e acidentes
viários como sinalização e iluminação; código de
conduta dos operários quanto à velocidade e modo de
condução na ADA da obra; retirar entulhos e resíduos.
Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento; orientar quanto aos riscos de
acidentes rodoviários; uso de medidas de redução de
danos e acidentes viários como sinalização e
iluminação; código de conduta dos operários quanto à
velocidade e modo de condução na ADA da obra.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio.

Orientar as comunidades sobre o
início dos trabalhos e contratação de
profissionais,
e
manter
as
expectativas positivas da população
quanto
ao
empreendimento.
Capacitar os moradores locais para
atuação
no
empreendimento,
evitando assim a contratação de
profissionais oriundos de outras
regiões. Proporcionar um ambiente
saudável e equilibrado.

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio.

Mesmo com baixa circulação e baixa
demografia na maior parte do trecho,
usar medidas de segurança para
reduzir os riscos que envolvem o
trânsito de máquinas pela pista e o
vazamento de resíduos sólidos e
efluentes líquidos, nas comunidades
mais próximas da rodovia.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Aumento do fluxo
de veículos e/ou
acidentes

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento; orientar quanto aos riscos de
acidentes rodoviários; uso de medidas de redução de
danos e acidentes viários como sinalização e
iluminação; código de conduta dos operários quanto à
velocidade e modo de condução na ADA da obra.

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio.

Intensificação
acidentes
rodoviários

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento; orientar quanto aos riscos de
acidentes rodoviários; uso de medidas de redução de
danos e acidentes viários como sinalização e
iluminação; código de conduta dos operários quanto à
velocidade e modo de condução na ADA da obra.

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio.

Orientar a população quanto à
consequente
valorização das terras após a pavimentação da
rodovia. Identificar os pontos frágeis e adotar
estratégias que inibam a expansão de atividades ilegais
como garimpo, grilagem, extração ilegal de madeira.

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio.

de

Expansão da malha
viária

Programas e Planos
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Resultado Esperado
Mesmo com baixa circulação e baixa
demografia na maior parte do trecho,
usar medidas de segurança para
reduzir os riscos que envolvem o
trânsito de máquinas pela pista e o
vazamento de resíduos sólidos e
efluentes líquidos, nas comunidades
mais próximas da rodovia.
Mesmo com baixa circulação e baixa
demografia na maior parte do trecho,
usar medidas de segurança para
reduzir os riscos que envolvem o
trânsito de máquinas pela pista e o
vazamento de resíduos sólidos e
efluentes líquidos, nas comunidades
mais próximas da rodovia.
A existência de UC’s permitirá o
regramento/zoneamento de áreas
propícias para a ampliação e
consolidação dos adensamentos já
existentes e os novos. Evitar pressão
nas áreas adjacentes a rodovia,
mesmo em áreas protegidas, que

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

Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado
merecem atenção por parte dos
órgãos de fiscalização.

Intensificação do
tráfego

Aumento do afluxo
populacional

Orientar a população quanto à
consequente
valorização das terras após a pavimentação da
rodovia. Identificar os pontos frágeis e adotar
estratégias que inibam a expansão de atividades ilegais
como garimpo, grilagem, extração ilegal de madeira.

Intensificação do
tráfego

Implantação
atividades
agropecuárias

Orientar a população quanto à pavimentação da
rodovia e a consequente valorização das terras.
Identificar os pontos frágeis e adotar estratégias que
inibam a expansão de atividades ilegais como garimpo,
grilagem, extração ilegal de madeira.

de

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio.

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio.

2913

Seguir capacitando a população e
prepará-los para empreender em
negócios sustentáveis, e manter as
expectativas positivas da população
quanto ao empreendimento, e as
novas possibilidades de dinamização
da economia local
A existência de UC’s permitirá o
regramento/zoneamento de áreas
propícias para a ampliação e
consolidação dos adensamentos já
existentes e os novos. Evitar pressão
nas áreas adjacentes a rodovia,
mesmo em áreas protegidas, que
merecem atenção por parte dos
órgãos de fiscalização.

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

Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Aumento
criminalidade

da

Medidas de prevenção / mitigação / compensação
Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento. Orientar a população quanto à
pavimentação da rodovia e a consequente valorização
das terras. Identificar os pontos frágeis e adotar
estratégias que inibam a expansão de atividades ilegais
como garimpo, grilagem, extração ilegal de madeira.
Orientar quanto ao aumento de movimento no trecho
e as possiblidade de impactos de segurança pública.
Apresentar as possibilidades que o início da operação
no trecho podem representar para a economia local.
Desenvolver parcerias com os municípios e estados, de
forma a preparar o território, inclusive com
investimentos na adequação da infraestrutura de
segurança pública.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Comunicação Social; Programa de
segurança nos canteiros de obra. Disseminação
de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos
Recursos Naturais; Fomento à Difusão de
Tecnologias Sociais, e Estruturação de Cadeias
Produtivas. Plano de Ação para a Produção e
Consumo Sustentáveis.

As comunidades localizadas no
trecho esperam por muitos anos a
pavimentação da BR-319/AM e as
consequências que advém dessa
pavimentação. Esperam acessar mais
facilmente serviços de saúde e
educação,
além
de
outras
comunidades pela rodovia, ter mais
possibilidades de trabalho e renda, e
suas terras regularizadas. Seguir
capacitando a população e preparálos para empreender em negócios
sustentáveis, e
manter as
expectativas positivas da população
quanto ao empreendimento, e as
novas possibilidades de dinamização
da economia local
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Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Intensificação do
tráfego

Especulação
imobiliária

Orientar a população quanto à
consequente
valorização das terras após a pavimentação da
rodovia. Identificar os pontos frágeis e adotar
estratégias que inibam a expansão de atividades ilegais
como garimpo, grilagem, extração ilegal de madeira.

Intensificação do
tráfego

Alteração
nas
condições de uso e
ocupação do solo

Orientar a população quanto à
consequente
valorização das terras após a pavimentação da
rodovia. Identificar os pontos frágeis e adotar
estratégias que inibam a expansão de atividades ilegais
como garimpo, grilagem, extração ilegal de madeira.

Programas e Planos

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social, no qual deve buscar
capacitar os gestores locais visando a melhoria
do planejamento urbano; Programa de
Monitoramento da Faixa de Domínio.

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio.
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Resultado Esperado
A existência de UC’s permitirá o
regramento/zoneamento de áreas
propícias para a ampliação e
consolidação dos adensamentos já
existentes e os novos. Para tanto é
fundamental
a
atuação
da
governança local. Essas são formas
de reduzir a possibilidade de
ocorrência desse impacto, criando de
fato um ambiente saudável entre as
comunidades locais tradicionais e
não
tradicionais,
e
o
empreendimento tão almejado para
o desenvolvimento da região.
A existência de UC’s permitirá o
regramento/zoneamento de áreas
propícias para a ampliação e
consolidação dos adensamentos já
existentes e os novos. Evitar pressão
nas áreas adjacentes a rodovia,
mesmo em áreas protegidas, que
merecem atenção por parte dos
órgãos de fiscalização.
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Aspecto
Ambiental

Intensificação do
tráfego

Impacto Ambiental

Alteração
quadro
demográfico

do

Medidas de prevenção / mitigação / compensação
Orientar a população quanto à
consequente
valorização das terras após a pavimentação da
rodovia. Identificar os pontos frágeis e adotar
estratégias que inibam a expansão de atividades ilegais
como garimpo, grilagem, extração ilegal de madeira.

Intensificação do
tráfego

Dinamização
da
economia local

Potencializar a renda dos municípios afetados pela
obra por meio de capacitação e treinamentos para
melhor aproveitamento das oportunidades ofertadas.

Intensificação do
tráfego

Geração
de
emprego e renda

Potencializar a renda dos municípios afetados pela
obra, por meio de capacitação e treinamentos para
melhor aproveitamento das oportunidades ofertadas.

Programas e Planos

Resultado Esperado

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social; Programa de Educação
Ambiental; Programa de Monitoramento da
Faixa de Domínio.

Seguir capacitando a população e
prepará-los para empreender em
negócios sustentáveis, e manter as
expectativas positivas da população
quanto ao empreendimento, e as
novas possibilidades de dinamização
da economia local

Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social, no qual deve ser realizado
treinamento e recrutamento visando o maior
aproveitamento da mão de obra local, com
atuação inclusive na cadeia indireta da atividade,
de forma a estimular o fornecimento de mão de
obra e insumo local.
Programa de Gestão Ambiental; Programa de
Comunicação Social, no qual deve ser realizado
treinamento e recrutamento visando o maior
aproveitamento da mão de obra local, com
atuação inclusive na cadeia indireta da atividade,
de forma a estimular o fornecimento de mão de
obra e insumo local.
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Aproveitar as oportunidades de
emprego e renda da região para o
desenvolvimento da população local.

Aproveitar as oportunidades de
emprego e renda da região para o
desenvolvimento da população local.
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Aspecto
Ambiental

Impacto Ambiental

Medidas de prevenção / mitigação / compensação

Programas e Planos

Resultado Esperado

Intensificação do
tráfego

Potencialização do
turismo local e
oportunidades de
acesso à cultura e
lazer.

Promover um planejamento integrado entre as
Unidades de Conservação com potencial para o
ecoturismo, a exemplo do Parna Nascentes do Lago
Jari. O intuito é criar uma experiência conjunta na BR319. Desenvolver oficinas com as populações
extrativistas e com os artesãos locais, para tanto
sugere-se um turismo de base comunitária

Programa de Educação Ambiental; Programa de
Comunicação Social.

Oferecer uma experiência única e
conjunta
nas
diversas
áreas
protegidas da rodovia.

Aumento
governança

Buscar estabelecer parcerias entre o empreendedor,
as organizações governamentais e instituições não
governamentais de atuação local com o intuito de
produzir soluções conjuntas às questões provenientes
da operação da rodovia.

Programa de Educação Ambiental; Programa de
Comunicação Social.

Atuação
conjunta
entre
empreendedor e instituições
região.

Intensificação do
tráfego

da
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9.1. Compensação Ambiental
9.1.1. Introdução
Em um processo de licenciamento ambiental existem mecanismos para minimizar os
impactos ambientais negativos decorrentes de uma obra. Quando os impactos são passíveis
de serem controlados temos a figura da mitigação, que se dá por meio de programas
ambientais executados durante a fase de instalação e operação do empreendimento. No
entanto, nem todos os impactos podem ser mitigados e nem todos os impactos são
mitigados por completo, sendo, portanto, necessário compensar este dano por meio de uma
indenização. Deste modo, os custos ambientais e sociais identificados no estudo ambiental
são incorporados aos custos globais do empreendimento.
A Compensação Ambiental é imposta no ordenamento jurídico em dois momentos
distintos: I - por ocasião do licenciamento ambiental que cause significativos impactos no
meio ambiente; e II - pela efetiva reparação de um dano específico, causado por uma
atividade já desenvolvida.
Tal imposição pode ser constatada na Lei no 9.985/2000, nos Decretos n° 4.340/2002
e n° 6.848/2009, com destaque para os seguintes trechos:
Lei n° 9.985/2000 – “Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de
empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão
ambiental competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação
e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo
com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.”
§ 1º O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta
finalidade não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a
implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental
licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo
empreendimento. (Vide ADIN nº 3.378-6, de 2008)
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§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a
serem beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido
o empreendedor, podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades
de conservação.
§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua
zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só
poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua
administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de
Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste
artigo.
§ 4º A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do interesse
público, ser cumprida em unidades de conservação de posse e domínio públicos do
grupo

de

Uso

Sustentável,

especialmente

as

localizadas

na

Amazônia

Legal. (Incluído pela Lei nº 13.668, de 2018)
Decreto n° 4.340/2002 – “Art. 31. Para os fins de fixação da compensação
ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA estabelecerá o grau de
impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais
negativos sobre o meio ambiente.
§ 1o O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo.
§ 2o O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo
empreendimento e das características do ambiente a ser impactado.
§ 3o Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos
referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de
licenciamento ambiental para mitigação de impactos, bem como os encargos e
custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos
às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.”
No que se refere ao § 1°, Art. 31 do Decreto n° 4.340/2002, apesar do mesmo
impacto aparecer tanto na fase de implantação quanto na fase de operação, trata-se de uma
relação entre atividade, aspecto e impacto ambiental totalmente distinta, com
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abrangências, magnitudes e significâncias diferentes, sendo esta a razão pela qual tem-se a
duplicidade de análise.
Em relação ao § 2°, Art. 31 do Decreto n° 4.340/2002, tanto os indicadores dos
impactos, quanto as suas consequências no meio foram considerados, porém seu descritivo
e discussão encontram-se no Capítulo 6, que trata da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA).
Embora, a priori, o valor da compensação ambiental deva ser destinado ao Grupo de
Proteção Integral, ressalta-se que existem áreas protegidas de usos sustentáveis que tiveram
suas áreas ou zonas de amortecimento diretamente afetadas pela ADA da rodovia, devendo,
portanto, ser beneficiadas com a compensação (§ 3°, Art. 36. Lei n° 9.985/2000), quais
sejam: Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Igapó-Açu, Reserva Extrativista do
Capanã Grande, Floresta Estadual Tapauá e RDS Rio Amapá. Destaca-se, ainda, que a
compensação poderá ser destinada ao Grupo de Uso Sustentável, quando de interesse
público, por estarem localizadas na Amazônia Legal, segundo Lei no 13.668/2018. Maiores
detalhes a respeito das áreas protegidas serão tratados no item referente ao resultado da
Influência em Unidades de Conservação (IUC).
Para o cálculo da Compensação Ambiental foram considerados as Áreas de
Influências de cada meio, conforme os Anexos 2 a 9.
Pelo exposto, a Compensação Ambiental foi calculada de acordo com as
especificações constantes no Decreto no 4.340/2002, alterado pelo Decreto n° 6.848/2009,
de acordo com a seguinte fórmula:
CA = VR x GI, onde:
CA = Valor de Compensação Ambiental;
VR = Somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não
incluídos os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no
procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo
empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de
seguros pessoais e reais;
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GI = Grau de Importância.
Por fim, o Decreto n° 4.340/2002 apresenta a totalidade das fórmulas necessárias
para o calculo do GI. Contudo, para melhor compreensão dos valores apresentados, a
metodologia será detalhada no próximo item.
9.1.2. Informações necessárias para o cálculo do Grau de Impacto
Para se chegar ao Grau de Impacto faz-se necessário, primeiro: calcular o Impacto
sobre a Biodiversidade (ISB), o Comprometimento de Área Prioritária e a Influência em
Unidades de Conservação (IUC). Além disso, deverão ser calculados os cincos índices de
avaliação previstos no Decreto n° 6.848/2009.
9.1.2.1. Grau de Impacto (GI)
O GI pode atingir valores de 0 a 0,5%. Para se determinar seu valor exato deve-se
utilizar a fórmula:
GI = ISB + CAP + IUC, onde:
ISB = Impacto sobre a Biodiversidade;
CAP = Comprometimento de Área Prioritária;
IUC = Influência em Unidades de Conservação.
9.1.2.2. Impacto sobre a Biodiversidade (ISB)
O ISB tem como objetivo contabilizar os impactos do empreendimento diretamente
sobre a biodiversidade na sua área de influência direta e indireta. Os impactos diretos sobre
a biodiversidade que não se propagarem para além desta área não serão contabilizados para
as áreas prioritárias. O ISB terá seu valor variando entre 0 e 0,25%.
Para determinar seu valor, utiliza-se a fórmula:
ISB = (IM x IB (IA+IT)) / 140, onde:
IM = Índice Magnitude;
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IB = Índice Biodiversidade;
IA = Índice Abrangência;
IT = Índice Temporalidade.
9.1.2.3. Comprometimento de Área Prioritária (CAP)
O CAP tem por objetivo contabilizar efeitos do empreendimento sobre a área
prioritária em que se insere. Isto é observado fazendo a relação entre a significância dos
impactos frente às áreas prioritárias afetadas. O CAP terá seu valor variando entre 0 e
0,25%.
Para se determinar seu valor, utiliza-se a fórmula:
CAP = (IM x ICAP x IT) / 70, onde:
IM = Índice Magnitude;
ICAP = Índice Comprometimento de Área Prioritária;
IT = Índice Temporalidade.
9.1.2.4. Influência em Unidade de Conservação (IUC)
A IUC varia de 0 a 0,15% e avalia a influência do empreendimento sobre as unidades
de conservação ou em suas zonas de amortecimento. Os valores podem ser considerados
cumulativamente até o valor máximo de 0,15%. A IUC será diferente de 0 (zero) quando for
constatada a incidência de impactos em Unidades de Conservação ou em suas zonas de
amortecimento, de acordo com os valores abaixo:
G1: parque (nacional, estadual e municipal), reserva biológica, estação ecológica, refúgio de
vida silvestre e monumento natural = 0,15%;
G2: florestas (nacionais e estaduais) e reservas de fauna = 0,10%;
G3: reservas extrativista e reservas de desenvolvimento sustentável = 0,10%;
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G4: área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico e reservas
particulares do patrimônio natural = 0,10%;
G5: zonas de amortecimento de unidades de conservação = 0,05%.
As UCs presentes na Área do Estudo podem ser visualizadas no Anexo 10.
9.1.2.5. Índices de Avaliação
O Decreto n° 6.848/2009 traz cinco índices a serem avaliados, os quais estão
descritos abaixo.
9.1.2.5.1. Índice Magnitude (IM)
O IM, que varia de 0 a 3, avalia a existência e a relevância dos impactos ambientais
concomitantemente significativos e negativos sobre os diversos aspectos ambientais
associados ao empreendimento, analisados de forma integrada.
Quadro 9.6 – Valores referentes ao Índice de Magnitude.
Valor
0

Atributo
Ausência de impacto significativo negativo

1

Pequena magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao
comprometimento dos recursos ambientais

2

Média magnitude do impacto ambiental negativo em relação ao
comprometimento dos recursos ambientais

3

Alta magnitude do impacto ambiental negativo

O IM dos impactos foi baseado nos valores de magnitudes estipulados no capítulo 7,
a respeito da Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA). Para tanto, aqueles impactos
considerados como de magnitude local ou pequena (limitado a ADA) na AIA assumiram o
valor de 1, ou seja, pequena magnitude. Já os impactos classificados como magnitude média
(extrapola a ADA, mas permanece próximo do limite do empreendimento, ainda dentro da
mesma microbacia) assumiram o valor de 2, média magnitude. Por fim, aqueles impactos
classificados como magnitude grande (extrapola os limites de uma microbacia) ou muito
grande (extrapola macrorregiões) assumiram o valor 3, magnitude grande.
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9.1.2.5.2. Índice Biodiversidade (IB)
O IB, varia de 0 a 3, e avalia o estado da biodiversidade previamente à implantação
do empreendimento.

Valor

Quadro 9.7 – Valores referentes ao Índice de Biodiversidade.
Atributo

0

Biodiversidade se encontra muito comprometida

1

Biodiversidade se encontra medianamente comprometida

2

Biodiversidade se encontra pouco comprometida

3

Área de trânsito ou reprodução de espécies consideradas endêmicas ou
ameaçadas de extinção

9.1.2.5.3. Índice Abrangência (IA)
O IA, que varia de 1 a 4, avalia a extensão espacial de impactos negativos sobre os
recursos ambientais.

Valor

1

2

3

4

Quadro 9.8 – Valores referentes ao Índice de Abrangência.
Atributos para
Atributos para
Atributos para
empreendimentos
empreendimentos
empreendimentos
marítimos ou localizados
marítimos (profundidade
terrestres, fluviais e
concomitantemente nas
em relação à lamina
lacustre
faixas terrestre e marítima
d’água)
da Zona Costeira
Impactos limitados a área
Impactos limitados a um
Profundidade maior ou
de uma microbacia
raio de 5 km
igual a 200 m
Impactos que ultrapassem
a área de uma microbacia,
Impactos limitados a um
Profundidade inferior a 200
limitados a área de uma
raio de 10 km
e superior a 100 m
bacia de 3a ordem
Impactos que ultrapassem
Profundidade igual ao
a área de uma bacia de 3a
Impactos limitados a um
inferior a 100 e superior a
ordem e limitados a área
raio de 50 km
50 m
de uma bacia de 1a ordem
Impactos que ultrapassem
a área de uma bacia de 1a
ordem

Impactos que ultrapassem o
raio de 50 km

Profundidade inferior ou
igual a 50 m

O IA dos impactos foi baseado nos valores de abrangência estipulados no capítulo 7,
a respeito da Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA). Para tanto, aqueles impactos
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classificados nas categorias de abrangências pontual e local na AIA assumiram o valor de 1,
ou seja, limitados a uma área de microbacia ou limitados a um raio de 5 km (esse último
parâmetro utilizado mais para os impactos socioeconômicos). Os impactos classificados
como regionais assumiram o valor de 2, relacionados aqueles que ultrapassam a área de
uma microbacia, porém limitados a área de uma bacia de terceira ordem, ou ainda limitados
a um raio de 10 km. Aqueles impactos classificados na abrangência grande foram pontuados
com 3 pontos. Por fim, a categoria extrema de abrangência assumiu o valor 4 no IA.
9.1.2.5.4. Índice Temporalidade (IT)
O IT, que varia de 1 a 4, refere-se à resiliência do ambiente ou bioma em que se
insere

o

empreendimento.

Avalia

a

persistência

dos

impactos

negativos

do

empreendimento.
Quadro 9.9 – Valores referentes ao Índice de Temporalidade.
Valor
Atributo
1

Imediata: até 5 anos após a instalação do empreendimento

2

Curta: superior a 5 anos e até 15 anos após a instalação do empreendimento

3

Média: superior a 15 anos e até 30 anos após a instalação do empreendimento

4

Longa: superior a 30 anos após a instalação do empreendimento

9.1.2.5.5. Índice Comprometimento de Áreas Prioritárias (ICAP)
O ICAP, que varia de 0 a 3, avalia o comprometimento sobre a integridade de fração
significativa da área prioritária impactada pela implantação do empreendimento, conforme
mapeamento oficial de áreas prioritárias aprovado mediante ato do Ministro de Estado do
Meio Ambiente.

Valor

Quadro 9.10 – Valores Referentes ao Índice de Comprometimento de Áreas Prioritárias.
Atributo

0

Inexistência de impactos sobre áreas prioritárias ou impactos em áreas prioritárias
totalmente sobrepostas a unidade de conservação

1

Impactos que afetam áreas de importância biológica alta

2

Impactos que afetam áreas de importância biológica muito alta
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3

Impactos que afetam áreas de importância biológica extremamente alta ou classificada
como insuficientemente conhecida

As áreas prioritárias presentes na Área do Estudo podem ser visualizadas nos Anexos
11 e 12.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as Áreas e Ações Prioritárias para a
Conservação, Utilização Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade são um
instrumento de política pública que visa à tomada de decisão, de forma objetiva e
participativa, sobre planejamento e implementação de medidas adequadas à conservação, à
recuperação e ao uso sustentável de ecossistemas. Inclui iniciativas como a criação de
unidades de conservação (UCs), o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, a
fiscalização, o fomento ao uso sustentável e a regularização ambiental.
O instrumento abrange ainda a identificação de novas áreas prioritárias e de
medidas a serem implementadas nesses locais. Além disso, disponibiliza banco de dados
com informações sobre as prioridades de ação em cada área, levando em conta a
importância biológica e o uso econômico e sustentável.
O processo de identificação das áreas e ações prioritárias é atualizado
periodicamente, o que está em consonância com as estratégias recomendadas pela
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e com Plano de Ação para Implementação da
Política Nacional de Biodiversidade (PAN-Bio) e o Plano Nacional de Áreas Protegidas
(PNAP).
A definição de áreas prioritárias se baseia na metodologia de Planejamento
Sistemático da Conservação (PSC). Nesse processo, é feita, de forma simultânea, a coleta e o
processamento de informações espaciais sobre a ocorrência de espécies e ecossistemas,
custos e oportunidades para a conservação. O trabalho é complementado e validado por
meio de consultas, em oficinas, a especialistas e representantes de diversos setores.
Atualmente o processo conta com a 2ª Atualização das Áreas e Ações Prioritárias
para a Conservação, finalizada em 2018, que serviu de base para a análise da área do
empreendimento deste estudo.
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9.1.3. Análises geradas para a BR-319/AM, trecho do meio
O quadro a seguir apresenta os índices calculados para se obter o Grau de Impacto
da área de estudo da BR-319/AM, trecho do meio. São apresentados todos os impactos
negativos identificados para o empreendimento nos meios físico, biótico e socioeconômico e
suas respectivas pontuações. Ao todo foram analisados 72 impactos negativos, nas duas
fases do empreendimento (implantação e operação).
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Quadro 9.11 – Índices para o cálculo do Grau de Impacto d o EIA/RIMA de pavimentação da BR-319/AM, trecho do meio.
Fase de Implantação da obra
Impacto

IM

IB

IA

IT

ICAP

ISB

CAP

IUC

Alteração da qualidade de vida

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Alteração do hábitat aquático e perda da fauna

2

3

2

1

1

0,128571

0,028571

0,15

Alteração nas condições de uso e ocupação do solo

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Alteração no comportamento da fauna

2

3

2

1

1

0,128571

0,028571

0,15

Alteração no fluxo de bens e/ou serviços

2

3

2

1

1

0,128571

0,028571

0,15

Atropelamento da fauna

2

3

2

1

1

0,128571

0,028571

0,15

Aumento da criminalidade

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Aumento das ocorrências dos casos de exploração sexual

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Aumento de riscos à saúde

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Aumento do afluxo populacional

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Aumento do fluxo de veículos e acidentes

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Aumento do risco de enchentes

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Aumento na incidência da doenças

2

3

2

1

1

0,128571

0,028571

0,15

Contaminação do solo e/ou da água

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Criação de expectativas na população

3

3

4

1

1

0,321429

0,042857

0,15

Danos estruturais em populações lindeiras

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Desestabilização da economia local

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Diminuição na abundância da fauna e flora local

2

3

2

1

1

0,128571

0,028571

0,15

Dispensa de profissionais e serviços

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Efeito barreira

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Efeito de borda

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Especulação imobiliária

2

3

2

1

1

0,128571

0,028571

0,15
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Fase de Implantação da obra
Impacto

IM

IB

IA

IT

ICAP

ISB

CAP

IUC

Formação de lagoas marginais

2

3

2

1

1

0,128571

0,028571

0,15

Fragmentação da vegetação

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Incômodo a população lindeira

2

3

2

1

1

0,128571

0,028571

0,15

Indução a processos erosivos

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Intensificação de acidentes rodoviários

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Intensificação de conflitos locais

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Interferência em áreas legalmente protegidas

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Interferência nas comunidades locais tradicionais ou não tradicionais

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Menor envolvimento comunitário

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Perda da biodiversidade local

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Poluição do ar

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Poluição sonora

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Pressão sobre a infraestrutura e serviços públicos locais

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Pressão sobre espécies vulneráveis

2

3

2

1

1

0,128571

0,028571

0,15

Redução da cobertura florestal e perda de hábitat

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Riscos de incêndios florestais

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15
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Fase de Operação da obra
Impacto

IM

IB

IA

IT

ICAP

ISB

CAP

IUC

Alteração do hábitats aquáticos e perda da fauna

2

3

2

1

1

0,128571

0,128571

0,15

Alteração na qualidade de vida

2

3

1

1

1

0,085714

0,085714

0,15

Alteração nas condições de uso e ocupação do solo

3

3

3

4

1

0,450000

0,450000

0,15

Alteração no comportamento da fauna

2

3

2

1

1

0,128571

0,128571

0,15

Alteração no quadro demográfico

3

3

3

3

1

0,385714

0,385714

0,15

Atropelamento da fauna

3

3

2

4

1

0,385714

0,385714

0,15

Aumento da criminalidade

2

3

2

3

1

0,214286

0,214286

0,15

Aumento das ocorrências dos casos de exploração sexual

2

3

1

1

1

0,085714

0,085714

0,15

Aumento de riscos à saúde

2

3

2

2

1

0,171429

0,171429

0,15

Aumento do afluxo populacional

3

3

3

1

1

0,257143

0,257143

0,15

Aumento do fluxo de veículos e acidentes

2

3

1

2

1

0,128571

0,128571

0,15

Aumento na Incidência de doenças

3

3

3

1

1

0,257143

0,257143

0,15

Contaminação do solo e/ou da água

3

3

2

1

1

0,192857

0,192857

0,15

Desestabilização da economia local

2

3

1

1

1

0,085714

0,085714

0,15

Diminuição na abundância da flora e/ou fauna local

2

3

2

2

1

0,171429

0,171429

0,15

Efeito barreira

3

3

3

2

1

0,321429

0,321429

0,15

Efeito de borda

3

3

3

2

1

0,321429

0,321429

0,15

Especulação imobiliária

3

3

3

2

1

0,321429

0,321429

0,15

Fragmentação da vegetação

3

3

3

2

1

0,321429

0,321429

0,15

Implantação de atividades agropecuárias

3

3

3

2

1

0,321429

0,321429

0,15

Incômodo a população lindeira

2

3

2

2

1

0,171429

0,171429

0,15

Indução a processos erosivos

1

3

2

2

1

0,085714

0,085714

0,15

Intensificação de acidentes rodoviários

2

3

1

2

1

0,128571

0,128571

0,15
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Fase de Operação da obra
Impacto

IM

IB

IA

IT

ICAP

ISB

CAP

IUC

Intensificação de conflitos locais

3

3

3

2

1

0,321429

0,321429

0,15

Interferência em áreas legalmente protegidas

3

3

3

3

1

0,385714

0,385714

0,15

Interferência nas comunidades locais tradicionais ou não tradicionais

3

3

3

2

1

0,321429

0,321429

0,15

Operação e/ou uso desordenado e/ou irregular do entorno do empreendimento

1

3

1

2

1

0,064286

0,064286

0,15

Perda da biodiversidade local

3

3

3

2

1

0,321429

0,321429

0,15

Poluição do Ar

3

3

2

4

1

0,385714

0,385714

0,15

Poluição Sonora

3

3

2

4

1

0,385714

0,385714

0,15

Pressão sobre a infraestrutura e serviços públicos locais

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Pressão sobre espécies vulneráveis

1

3

3

2

1

0,107143

0,107143

0,15

Redução da cobertura florestal e perda de hábitat

3

3

3

2

1

0,321429

0,321429

0,15

Riscos de incêndios florestais

3

3

3

2

1

0,321429

0,321429

0,15
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9.1.3.1. Descrição dos índices
9.1.3.1.1. Índice de magnitude (IM)
Dos 72 impactos identificados para o empreendimento, 16 foram valorados como de
pequena magnitude, 35 como média magnitude e 20 como alta magnitude. A fase de
operação da obra concentrou o maior número de impactos alta magnitude, com destaque
para os impactos: atropelamento da fauna, redução da cobertura florestal e perda de
hábitat, interferência em áreas legalmente protegidas, pressão sobre espécies vulneráveis,
interferência nas comunidades locais tradicionais e não tradicionais, especulação imobiliária,
uso e ocupação do solo e grilagem e intensificação de conflitos locais.
A baixa magnitude dos impactos na fase de implantação da obra se deve,
principalmente, por tratar-se de uma obra de pavimentação e não implantação, ou seja, no
que se refere aos impactos bióticos e físicos, grande parte foi mais significativa na época da
abertura da rodovia, a exemplo da redução da cobertura florestal, perda de hábitat e todos
os efeitos da fragmentação. Além disso, as Unidades de Conservação presentes ao longo da
rodovia e a possibilidade de serem utilizados os locais de antigos canteiros e áreas de apoio
que foram usados nas obras de manutenção/conservação da rodovia minimizam ainda mais
os impactos gerados nesta fase. Por fim, tem-se os serviços de reabilitação ambiental
previstos ainda na fase de implantação com o plantio de 261.399 mudas, 1.262.737 m 2 de
grama e 5.906.231,80 m2 de hidrossemeadura, além dos 42.450 m de dispositivos de
drenagem, ações que minimizam os impactos nas APPs e justifica uma baixa magnitude para
os impactos: menor risco de enchentes e proteção do solo e dos recursos naturais; tanto na
fase de implantação da obra, quanto na fase de operação.
Maiores informações a respeito das consequências dos impactos e das suas relações
com o meio podem ser conferidos no Capítulo 7, AIA.
9.1.3.1.2. Índice de biodiversidade (IB)
A área do estudo apresenta uma biodiversidade bem conservada, sendo área de
vida e de trânsito de espécies ameaçadas, endêmicas, raras e sensíveis, conforme apontado
no diagnóstico. Logo, todos os impactos foram valorados com a pontuação 3.
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Conforme apresentado no diagnóstico da fauna, mas de 50% da AID do meio biótico
encontra-se em área de “muito baixa compatibilidade” pelo Plano de Redução de Impacto
de Infraestruturas Viárias Terrestres sobre a Biodiversidade (PRIM-IVT), o que significa áreas
com alta sensibilidade a biodiversidade e, devido a pouca interferência, baixa exposição a
impactos.
Quanto a biodiversidade inventariada, foram identificadas 487 espécies vulneráveis
na fauna, o que equivale a 44,92% da fauna registrada na área do empreendimento, sendo
que 282 espécies pertencem a fauna terrestre e 205 a ictiofauna.
Foram identificadas 10 espécies ameaçadas de mamíferos, das quais oito são
classificadas na categoria “vulnerável” e as outras duas na categoria “em perigo”. Das
espécies ameaçadas destacam-se, devido a sua presença no PRIM-IVT: macaco-barrigudo
(Lagothrix cana), cachorro-do-mato-de-orelhas-curtas (Atelocynus microtis), tatu-canastra
(Priodontes maximus), onça-pintada (Panthera onca), onça-parda (Puma concolor), e anta
(Tapirus terrestris). Além disso, dez espécies de mamíferos inventariados são endêmicos
para a área, como o tatu-de-quinze-quilos e o bugio-vermelho-do-rio-purus.
Também foram identificadas 10 espécies ameaçadas de aves, com destaque para
Inambu-serra (Tinamus tao), gavião-real (Harpia harpyja) e capitão-de-cinta (Capito dayi).
Ademais, 28 espécies de aves são consideradas endêmicas para a região, como o ipecuá
(Thamnomanes caesius) e o mutum-cavalo (Pauxi tuberosa).
Para a herpetofauna apenas o tracajá (Podocnemis unifilis) é considerado ameaço de
extinção, na categoria “vulnerável”, enquanto 111 espécies foram classificadas como
endêmicas da Amazônia.
Em relação a ictiofauna, não foi identificada nenhuma espécie ameaçada para a área
do estudo. No entanto, foram registradas 200 espécies de peixes raras e duas espécies
endêmicas: Bujurquina cordemandi (cará) e Amazonspither dalmata (piaba-dalmata).
Para a flora foram identificadas 13 espécies ameaçadas, como a castanheira
(Bertholletia excelsa), o cedro (Cedrela fissilis), itaúba (Mezilaurus itauba) e jatobá
(Hymenaea parviflora).
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9.1.3.1.3. Índice de abrangência (IA)
Com base no atributos para empreendimentos terrestres, fluviais e lacustres os
impactos do empreendimento ora limitam-se a região de uma microbacia, ora ultrapassam
os limites de microbacias, porém limita-se a uma bacia de terceira ordem.
Na fase de implantação do empreendimento houve um predomínio dos impactos
limitados a uma microbacia ou a um raio de 5 km. Dos 38 impactos identificados para essa
etapa, 10 tiveram uma abrangência até 10 km ou limitados a área de uma bacia de terceira
ordem. Apenas o impacto criação de expectativas na população apresentou pontuação 4, ou
seja, as consequências do impacto ultrapassam um raio de 50 km.
Já na fase de operação, 28 dos 34 impactos apresentaram uma abrangência maior
que uma microbacia, sendo o caso, por exemplo, dos impactos: redução da cobertura
florestal e perda de hábitat, fragmentação da vegetação, alteração do quadro demográfico,
dentre outros. Aqui cabe a mesma ressalva da relação destes impactos com o cenário a ser
criado na região devido a pavimentação da rodovia, conforme já mencionado.
Inevitavelmente os impactos mais significantes, bem como abrangentes e com maior
magnitude, não estão relacionados diretamente com a operação da rodovia, salvo raras
exceções como o aumento de acidentes rodoviários, por exemplo. Em grande parte, os
impactos mais abrangentes relacionam-se com a melhoria de acesso que a pavimentação da
rodovia proporciona.
9.1.3.1.4. Índice de temporalidade (IT)
Quanto a análise da temporalidade, que avalia a duração do impacto no ambiente,
aqueles impactos que ocorrem na fase de implantação, sendo resultado das atividades da
obra, cessarão seus efeitos no ambiente em até cinco anos após finalizadas as ações. No
entanto, na fase de operação, a depender do impacto analisado, os efeitos negativos da
operação da rodovia poderão persistir por mais tempo.
Na fase de operação, alguns impactos terão duração superior a 30 anos, por estarem
relacionados ao fluxo de veículos na rodovia, ou seja, enquanto houver fluxo de veículos na
rodovia os impactos estarão presentes, sendo os casos do atropelamento da fauna, poluição
do ar, poluição sonora e contaminação do solo e da água. Este último caso é decorrente de
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possíveis acidentes rodoviários e de ocupações ao longo da rodovia em áreas sem proteção
legal. Ressalta-se que, de acordo com a própria metodologia descrita no Decreto n°
6.848/2009, a temporalidade destes impactos são combinados com a sua magnitude.
Os demais impactos na fase de operação foram classificados com duração de 5 a 15
anos, como, por exemplo, redução da cobertura florestal e perda de hábitat, fragmentação
da vegetação, pressão sobre espécies vulneráveis e interferência em áreas legalmente
protegidas. É importante frisar que estes impactos decorrem de outros impactos prévios,
logo, apenas se iniciarão quando os seus impactos primários precursores se fizerem
presentes e não com a imediata pavimentação e operação da rodovia. Trata-se de impactos
negativos que estão mais intimamente relacionados com o cenário de desenvolvimento
decorrente da pavimentação da rodovia, ou seja, estão vinculados ao uso e ocupação do
solo e grilagem, a extração ilegal de madeira, bem como aos aspectos negativos da
implantação de atividades agropecuárias. Este cenário, com os impactos relacionados e as
suas consequências para o meio são descritos no Capítulo 7, AIA.
9.1.3.1.5. Índice de comprometimento de áreas prioritárias (ICAP)
Na AID do meio biótico foram identificadas 16 áreas prioritárias relativas ao bioma
Amazônia (Anexos 11 e 12), quais sejam: AMZ-755, AMZ-470, AMZ-590, AMZ-765, AMZ-763,
AMZ-750, AMZ-265, AMZ-756, AMZ-757, AMZ-267, AMZ-758, AMZ-268, AMZ-071, AMZ-269,
AMZ-067 e AMZ-761.
Para essa identificação utilizou-se a classificação e o mapa de áreas prioritárias do
Decreto n° 5.092/2004, atualizado pelas Portarias: n° 126/2004, n° 09/2007 e n° 463/2018,
todas do Ministério do Meio Ambiente.
Já para a AID do meio biótico existem apenas três áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade. Duas destas áreas, AMZ-470 e AMZ-764, estão localizadas
no extremo norte do trecho, enquanto a terceira área, AMZ-755, situa-se na parte sul da
área do estudo, próximo a Realidade. A área AMZ-755, ao sul, é a única área interceptada
(ADA) e possui uma área total de 188.690,66 ha, sendo que 55.339,91 ha encontram-se
inseridos na AID.
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Para o cálculo do ICAP das áreas prioritárias inseridas na AID do meio biótico, foi
conduzida uma média ponderada entre os três compartimentos homogêneos: trecho com
importância biológica alta, correspondendo 0,32% da AID (1.328,81 ha); trecho com
importância biológica extremamente alta, correspondendo a 13,41% da AID (55.412,34 ha) e
trecho sem áreas prioritárias, correspondendo a 86,27% da AID (356.556,50 ha). A AID
possui uma extensão de 5 km para ambos os lados da rodovia e área total de 413.302,99 ha.
Sendo os valores do ICAP apresentados pelo Decreto n° 6.848/2009 números inteiros (0 a 3)
e tendo o resultado da média ponderada o valor de 0,41, optou-se por considerar a área de
estudo com o valor de 1, tendo em vista a presença de áreas prioritárias no trecho. Isso
porque, caso fosse arredondado para baixo, seria assumido que não existe área prioritária
no trecho, o que não refletiria a realidade do empreendimento.
Quadro 9.12 – Áreas prioritárias de biodiversidade presentes na AID da BR-319/AM, trecho do meio.
Áreas prioritárias

Categoria

Área Total (ha)

Área inserida na AID (ha)

AMZ-764

Extremamente alta

221.115,47

72,43

AMZ-755

Extremamente alta

188.690,66

55.339,91

AMZ-470

Alta

29.174,32

1.328,81

9.1.3.1.6. Índice sobre biodiversidade (ISB)
O ISB do empreendimento, resultado da média dos ISB’s gerados pelos 72 impactos
analisados, foi de 0,162202.
9.1.3.1.7. Comprometimento de áreas prioritárias (CAP)
O CAP do empreendimento, resultado da média dos CAPS’s gerados pelos 72
impactos analisados, foi de 0,049008.
9.1.3.1.8. Influência em Unidade de Conservação (IUC)
O mapa do Anexo 10 de Unidades de Conservação apresenta as Unidades de
Conservação localizadas dentro dos limites da Área de Estudo – AE, com uma Zona de
Amortecimento de 3,0 km a partir do limite de cada UC, com base nas seguintes Resoluções
CONAMA:
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Resolução CONAMA n° 428/2010, que define a Zona de Amortecimento em uma
área de 3,0 km de borda, para empreendimentos de relevante impacto ambiental e
que são objeto de EIA/RIMA e não possuem Plano de Manejo.
Resolução CONAMA n° 473/2015, que prorroga os prazos previstos no § 2° do art. 1°
e inciso III do art. 5° da Resolução n° 428/2010.
O Art. 1° § 2°, da Resolução CONAMA n° 428/2010 aplica-se a UCs sem Plano de
Manejo ou Planos de Manejo que não citam a Zona de Amortecimento, reduzindo a mesma
de 10,0 km para 3,0 km, nos casos de empreendimentos de significativo impacto ambiental,
assim considerados pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento em estudo de
impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA).
As Unidades de Conservação apresentadas nos quadros 9.13 e 9.14 possuem planos
de manejo, porém não há definição nos mesmos das respectivas zonas de amortecimento.
Dessa forma foi adotada a Zona de Amortecimento de 3,0 km, conforme disposto no art. 1°
§ 2°, da Resolução CONAMA n° 428/2010. Por fim, a Área de Influência indicada no quadro
9.14 considera estas Zonas de Amortecimento.
Cabe destacar que o Plano de Manejo da Resex do Capanã Grande possui “proposta
de zona de amortecimento”. Não há, contudo, no sítio do ICMBio, a resolução (se é que
existe) que aprova seu Plano de Manejo.
O quadro a seguir, também apresenta de maneira sintética as informações de cada
uma das Unidades de Conservação, localizadas num raio mínimo de 5 km para cada lado do
eixo da BR-319/AM, entre o km 250,0 e o km 655,7. Destaca-se que essas Unidades de
Conservação são as mesmas que estão localizadas em um raio mínimo de 10 km para cada
lado do eixo da BR-319/AM, entre o km 250,0 e o km 655,7.
De acordo com as pesquisas não foram observadas a presença de Unidades de
Conservação Municipais e RPPN’s na região da Área de Estudo – AE supramencionada, bem
como em áreas de interesse espeleológico.
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Quadro 9.13 - Unidades de Conservação, localizadas num raio mínimo de 10 km da BR-319/AM, entre o km 250,0 e o km 655,7.

Unidades de Conservação
- UC

Municípios

Resex Lago do Capanã
Grande

Manicoré

FN Balata-Tufari

Tapauá, Canutama,
Humaitá

PN Nascentes do Lago Jari

Tapauá, Beruri, Manicoré

PE Matupiri

Manicoré, Borba

RDS Rio Amapá

Manicoré

FE Tapauá

Tapauá, Canutama,
Humaitá

RDS Igapó-Açu

Beruri, Manicoré, Borba

Decreto de criação

Decreto S/N de
03/06/2004
Decreto S/N de
17/02/2005
Decreto S/N, de
08/05/2008
Decreto 28.424, de
27/03/2009
Decreto 25.041, de
01/06/2005
Decreto 28.419, de
27/03/2009
Decreto 28.420, de
27/03/2009

Área em hectares
da Unidade de
Conservação -UC

Quanto da faixa
de domínio da
rodovia (ADA)
tangencia a UC
em km

Extensão em
km da BR319/AM
dentro da ZA
de 3 km da UC

Área em ha de
UC dentro da
Área de Estudo
(AE) da BR319/AM

Área em ha da
ZA de UC que
está dentro da
AE da BR319/AM

304143,97

70,62

71,39

36597,8

62638,09

1079378,21

-

0

130,07

5705,51

812135,46

82,46

150,95

62414,64

111407,72

509677,57

-

10,75

3010,9

11320,39

214721,8

-

35,55

11621,19

27228,96

879284,95

-

7,01

1281,9

9721,43

394568,87

81,62

112,85

91141,38

108835,41
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Quadro 9.14 – Unidades de Conservação presentes na AI do empreendimento e suas respectivas jurisdição, distância com o eixo da rodovia, zona de amortecimento,
referencia ao Plano de Manejo ou Plano Gestor e Área de Influência.

Resex Lago do Capanã Grande

Federal

Distância do eixo da rodovia
(km)
0

FN Balata-Tufari

Federal

4,11

3 km

Sim - 2019

AID, AII

Unidade de Conservação

Jurisdição

Zona de Amortecimento

Plano de Manejo

Área de Influência

3 km

Sim - 2013

ADA, AID, AII

PN Nascentes do Lago Jari

Federal

0

3 km

Sim - 2018

ADA, AID, AII

PE Matupiri

Estadual

1,75

3 km

Sim - 2014

ADA, AID, AII

RDS Rio Amapá

Estadual

0,85

3 km

Sim - 2010

ADA, AID, AII

FE Tapauá

Estadual

2,51

3 km

Sim - 2014

ADA, AID, AII

RDS Igapó-Açu

Estadual

0

3 km

Sim - 2014

ADA, AID, AII
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No que se refere a relação dos impactos com as UCs, pode-se afirmar que todos os
impactos afetam, em maior ou menor grau, as UCs listadas, uma vez que a ADA do
empreendimento sobrepõe trechos da Zona de Amortecimento (ZA) destas unidades. A
única exceção a esta situação é a Floresta Nacional Balata-Tufari, mas que ainda assim está a
4,11 km do eixo da rodovia, com 130 ha dentro da AID. Por outro lado, como já citado
existem UCs que possuem a sua área direta afetada pela ADA e não apenas a ZA.
Sendo assim, alguns impactos podem ser destacados, devido a sua abrangência
(grande, no AIA, e valores 2 e 3 no IA), magnitude (pelo menos média, no AIA, e valores 2 e 3
no IM) e, principalmente, efeitos adversos aos objetivos destas UCs. Para melhor relação e
organização, estes impactos serão discutidos em grupos.
Pressão sobre espécies vulneráveis / Diminuição na abundância da fauna e flora /
Atropelamento da fauna / Alteração no comportamento da fauna / Perda da biodiversidade
Em sua essência todos estes impactos afetam as UCs da mesma forma, interferindo
na biodiversidade da fauna e flora local.
No contexto citado, o Plano de Manejo (PM) do Parna Nascentes do Lago Jari aponta
que grande parte das espécies arbóreas que compõe o maciço florestal do parque apresenta
importância comercial, sendo bastante utilizadas na região e no entorno. Entre estas,
podem ser citadas espécies cuja madeira é bastante utilizada em serrarias, como a garapeira
(Apuleia leiocarpa), o angelim-pedra (Hymenolobium modestum), o cedro (Cedrela odorata),
a copiuba (Goupia glabra), o cumaru-ferro (Dipteryx odorata), o angico (Parkia multijuga) e
o jequitibá (Cariniana estrellensis). Ocorrem também espécies madeireiras utilizadas
principalmente para a fabricação de laminados, como o angico (Parkia multijuga), o tauari
(Cariniana micranta) e a envira (Guatteria inundata), entre outras.
Quanto às espécies vulneráveis, têm-se aquelas espécies cinegéticas, sendo as
espécies apreciadas como fonte proteica e comumente caçadas. O PM do Parna Nascentes
do Lago Jari cita que grande parte da caça é praticada por moradores do entorno da unidade
e do município de Tapauá. No entanto, a presença dos operários de obra e o afluxo
populacional proporcionado pelo empreendimento potencializarão este impacto. Foram
listadas no PM as espécies comumentes caçadas. Para a avifauna foram identificadas 25
espécies, concentradas em algumas famílias, com destaque para o Mutum-cavalo (Pauxi
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tuberosa). Para os mamíferos tem-se o macaco-barrigudo (Lagothrix cana), sendo
classificada também como “em perigo”. Ainda nos mamíferos tem-se os ungulados e o tatucanastra.
Contaminação do solo e da água / Alteração do hábitat aquático e perda da fauna
O ponto em comum destes impactos são as consequências negativas na poluição
dos cursos hídricos destas áreas protegidas.
Na fase de implantação, estes impactos se manifestam com uma magnitude mais
expressiva quando da ocorrência de acidentes rodoviários com efluentes inflamáveis e/ou
tóxicos. No entanto, como relatado no capítulo sobre impactos, sua probabilidade é baixa.
Além disso, a topografia do terreno ajuda nas medidas de contenção do derramamento.
De qualquer forma, o PM do Parna Nascentes do Lago Jari destaca que o parque
protege nascentes da bacia do rio Jari e 100% das nascentes do rio Novo e do rio Jutaí,
tributários do rio Matupiri/Igapó-açu/Paraná-Madeirinha, que configuram uma bacia
hidrográfica essencialmente interfluvial, tributária direta do Amazonas. Os corpos d’água do
Parque representam uma extensa e complexa rede de drenagem, incluindo rios, lagos e
igarapés, os quais mantêm estreita relação com os ambientes de terra firme, especialmente
com a floresta, onde estão assentadas suas cabeceiras e da qual recebem grande parcela da
biomassa e dos nutrientes que alimentam todo o sistema. Das nascentes dos rios que
drenam no Parque, apenas as que cortam a BR-319/AM estão com sua fisiografia
comprometida pela construção de aterros e obstrução dos canais.
Aumento do afluxo populacional / Especulação imobiliária / Uso e ocupação do solo e
grilagem
O cerne destes impactos é a pressão que as áreas limítrofes exercem nestas áreas,
seja pelo efeitos físicos e bióticos de uma matriz antropizada, seja pela extração ilegal de
madeira ou ainda pela ocupação irregular de áreas públicas.
Redução da cobertura florestal/ Fragmentação da vegetação/ Efeito barreira/ Efeito de
borda
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Estes impactos, de origem indireta, estão relacionados ao cenário de ocupação da
região, que vai ocorrer após a pavimentação da rodovia. Apesar do eixo da rodovia ser uma
porta de entrada para estes impactos, eles se farão mais presentes na parte sul do trecho,
devido ao uso e ocupação do solo e grilagem em áreas públicas não protegidas. Por este
motivo, a UC mais atingida será a Resex de Capanã Grande.
9.1.4. Resultado do Grau de Impacto (GI)
A partir dos cálculos efetuados pelos índices propostos no Decreto n° 4.340/2002 e
no Decreto n° 6.848/2009 obteve-se uma valoração do Grau de Impacto (GI) do EIA/RIMA de
pavimentação da BR-319/AM, trecho do meio. O GI foi calculado com base no valor da
média do ISB (0,162202) e da média do CAP (0,049008) de cada um dos impactos negativos
do empreendimento, além do IUC (0,15), obtendo-se uma valor igual a 0,3612.
Após o cálculo do Grau de Impacto (GI), o órgão ambiental responsável irá definir o
valor adequado para a Compensação Ambiental.
9.1.5. Valor de referência
O valor total dos investimentos está estimado em R$ 1.372.892.618,75 (um bilhão,
trezentos e setenta e dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e dezoito
reais e setenta e cinco centavos).
Ressalta-se que, conforme § 3° do Art. 31 do Decreto Federal n° 6.848/2009, “não
serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos referentes aos
planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para
mitigação de impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de
seguros pessoais e reais”.
Ademais, como forma de compensação ambiental para pavimentação da BR319/AM, 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. Tais unidades desempenham
papel vital para assegurar que os ecossistemas continuem a funcionar e a prestar serviços
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ambientais, beneficiando as comunidades situadas nos limites da UCs e em ecossistemas
adjacentes.
Portanto, recomenda-se que os valores de R$ 70.264.220,11 já repassados pelo
DNIT para execução de ações de demarcação/proteção de Unidades de Conservação Federal
e Estadual no entorno da BR-319/AM, trecho do meio, sejam subtraídos do valor a ser
calculado de compensação ambiental do empreendimento no EIA.
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Quadro 9.15 – Estimativa do custo total das obras da BR-319/AM, Trecho do Meio, com base em instrumentos firmados pelo DNIT.
Instrumento/Instituição/Projeto
Assunto
Valor (R$)
Portaria nº 645, de 04/06/2009.
Exército - Departamento de Ciência e Tecnologia Demarcação e Sinalização de 27 (vinte e sete) Unidades de
29.110.000,00*
Conservação na área de influência da BR-319, Segmento do km
(DCT)
0,0 – km 877,4
Portaria nº 804, de 07/07/2009. Termo de
Cooperação n° 915/2010-DPP.
33.488.161,00*
Implementação e proteção de 11 (onze) Unidades de
Instituto Chico Mendes de Conservação da
Conservação Federais na área de influência da BR-319, Segmento
Biodiversidade – ICMBio
do km 0,0 – km 877,4
Termo de Compromisso n° 219/2009-DPP.
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
11.034.238,00*
Implementação de 9 (nove) Unidades de Conservação Estaduais
Desenvolvimento Sustentável do Amazonas do Amazonas localizadas na área de influência da BR-319
SDS
Contrato nº SR-213/2013 ENGESPRO
Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
13.803.831,61**
Engenharia Ltda
Impacto
Ambiental – EIA/RIMA da BR-319/AM, Trecho do Meio
Contrato nº PP-022/2017
Elaboração de Estudos do Componente Indígena da BR-319/AM,
2.511.692,52**
Consórcio ETNIAS-319
Trecho
do Meio
Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de
Contrato nº TT-303/2020 TRAFECON
Engenharia paraPavimentação e Melhoramentos, incluindo
5.074.559,69**
Engenharia Ltda
Obras de Artes Especiais, do
Trecho do Meio da BR-319/AM, Lote 1
Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de
Contrato nº TT-376/2020-00 CONTÉCNICA
Engenharia paraPavimentação e Melhoramentos, incluindo
5.695.135,93**
Consultoria Técnica S.A
Obras de Artes Especiais, do
“Trecho do Meio” da Rodovia BR-319/AM, Lote 2
Execução das obras de pavimentação e melhoramentos,
Execução das obras da BR-319/AM
1.272.175.000,00***
incluindo Obras de
Arte Especiais, dos Lotes 1 e 2, da BR-319/AM, Trecho do Meio
TOTAL
1.372.892.618,75

Valor pago
(R$)
29.110.000,00

31.195.670,11

9.958.550,00

10.506.695,58**
661.757,93**

185.065,64**

320.259,18**

_

*Pré-condições ambientais (compensações antecipadas) atribuídas ao DNIT, por meio do Grupo de Trabalho GT-BR-319 (Portaria nº 295/2008 do Ministério do Meio Ambiente SEI 4271346). **Valores atuais obtidos em consulta ao Sistema de Acompanhamento de Contratos (SIAC) do DNIT em 21/05/2021. ***Valor estimado pelos custos médios
gerenciais, visto que a execução da obra ainda não foi contratada (Ofício nº 96232/2019/ASSESSORIA/DPP/DNIT, de 08/10/2019 - SEI 4164261).
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9.1.6. Sugestões de aplicação do recurso
Considerando o previsto no Art 33 do Decreto n° 4.340/2002 e no Decreto n°
6.848/2009, nos artigos 9° e 10° da Resolução do CONAMA n° 371/2006 e as diretrizes e
prioridades estabelecidas pela Câmera Federal de Compensação Ambiental, sugere-se:
Criação de uma Floresta Nacional interligando os limites sul da Resex de Capanã
Grande ao limite norte da base do exército, do lado leste da rodovia. A sugestão se
deve por esta área ser a mais vulnerável dentro do trecho do estudo, motivo,
inclusive, que justificou a magnitude e significância alta de muitos impactos na fase
de operação. A criação desta categoria de UC tem como objetivo maior o uso futuro
da área na forma de concessão florestal e, com isso, conciliar a conservação da
região com o desenvolvimento socioeconômico. Tal estratégia permitiria uma
melhor integração e envolvimento comunitário, por meio do estímulo à economia
formal com produtos e serviços oriundos de florestas manejadas, além de frear o
uso e ocupação irregular das terras públicas e grilagem;
Acredita-se que o Parna Nascentes do Lago Jari, como área de proteção integral e
devido ao seu objetivo maior de promover o ecoturismo, desempenha importante
papel articulador no mosaico de áreas protegidas instituídas na BR-319/AM, motivo
pelo qual também deva ser beneficiada pela compensação. Ademais, tem-se a
necessidade de se construir as estruturas de alojamento e de atendimento, as trilhas
interpretativas e o centro de visitantes na BR-319/AM, contendo exposição e museu
interativo;
Por fim, a Compensação Ambiental deve atender a todas a UCs mencionadas neste
capítulo.
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