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7. ANÁLISE DE IMPACTO
7.1. Identificação e caracterização do impacto
Dentre os métodos conhecidos para a Avaliação do Impacto Ambiental (AIA)
empregados tanto no meio acadêmico, quanto em obras de significativo impacto ambiental
no contexto de licenciamento ambiental, optou-se pela matriz de interação ou matriz de
impactos.
A matriz de interação consiste na relação das ações decorrentes da obra com os
respectivos componentes ambientais afetados por estas atividades, sendo, portanto, muito
eficaz para a análise dos impactos diretos. É o método mais utilizado mundialmente,
principalmente, em empreendimentos rodoviários no Brasil (SÁNCHEZ, 2008). O intuito é
trabalhar com uma metodologia que permita uma discussão comparativa com outras
rodovias, além de diminuir o grau de subjetividade intrínseco a todos os métodos de AIA. É
importante enfatizar, desde logo, que todo método que envolva qualificação de critérios e
mensuração de atributos no caso concreto, apresenta um grau de subjetividade.
A análise dos impactos foi dividida em quatro etapas, a saber:
Ø Etapa 1 – Identificação das principais ações decorrentes do empreendimento;
Ø Etapa 2 – Correlação das ações com os aspectos e a identificação dos impactos
ambientais;
Ø Etapa 3 – Caracterização e avaliação dos impactos ambientais;
Ø Etapa 4 – Elaboração da matriz de avaliação de impacto e dos diagramas de
interação.
7.1.1. Identificação das principais ações decorrentes do empreendimento
Com base no projeto executivo da obra, foram identificadas e listadas as principais
ações decorrentes da obra, que podem ser visualizadas no quadro abaixo. O
empreendimento pode ser dividido em duas fases, quais sejam: (1) fase de implantação da
obra, que compreende as atividades preparatórias, de construção e desmobilização; e (2)
fase de operação.
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Na fase de operação, entende-se como controle de operações todas as atividades de
gestão, como os programas ambientais a serem executados.
Quadro 7.1 – Principais ações do empreendimento divido por fases.
Fase de Implantação da Obra
Atividades Preparatórias e Implantação
Contratação de serviços
Contratação de mão de obra e equipamentos
Implantação de canteiros, acampamentos e demais áreas de apoio
Atividades de Construção
Terraplenagem
Drenagem e Obras de Arte Correntes
Pavimentação
Obras de Arte Especiais
Sinalização e Obras Complementares
Serviços de reabilitação Ambiental
Desmobilização
Desmontagem do canteiro de obras
Retirada de entulho e resíduos
Fase de Operação
Circulação de veículos
Conservação e manutenção da via
Conservação e manutenção das áreas verdes
Proteção da faixa de domínio
Controle de operações
Fonte: ENGESPRO (2020)

No que concerne aos serviços de reabilitação ambiental, os projetos de engenharia
para Restauração/melhoramentos disponibilizados pelo DNIT (2002 a 2010), apresentaram
soluções de engenharia para recuperação de áreas de uso, sendo elas as jazidas, areais,
pedreiras, áreas para canteiro de obras, caixas de empréstimo, que poderiam ser utilizadas a
época da realização daquelas obras.
Os tipos de serviços empregados e respectivas quantidades estão apresentadas no
quadro a seguir.
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Após o encerramento das obras e a obtenção da Licença de Operação, o
empreendimento adentra a fase de operações rodoviárias. Nesta fase do empreendimento,
ocorrerá a circulação de veículos na via restaurada, bem como outras atividades, que
acompanham a operação rodoviária, sendo elas:
•

Circulação de veículos: com a restauração do pavimento BR-319/AM, o tráfego na
rodovia ocorrerá de forma mais intensa, comparada a situação atual do
empreendimento;

•

Conservação e manutenção da via: com a operação da rodovia, a mesma deverá ser
conservada, nos aspectos que envolvem a manutenção das estruturas (pontes,
bueiros) e da qualidade do pavimento;

•

Conservação e manutenção de áreas verdes: as áreas com vegetação, no entorno da
rodovia (faixa de domínio), devem passar por manutenção, para evitar que possam
atrapalhar o tráfego de veículos;

•

Proteção da faixa de domínio: esta atividade tem por objetivo evitar a ocupação
antrópica irregular da faixa de domínio da rodovia;

•

Controle de operações rodoviárias: a partir da restauração do pavimento, com o
aumento do trânsito de veículos, a rodovia BR-319/AM será submetida a uma
composição de elementos que auxiliam no controle das operações da via, como
pesagem de veículos de transporte de cargas, implantação de dispositivos de
controle de velocidade de veículos, estatísticas de acidentes e demais estudos
relacionados ao tráfego.
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Quadro 7.2 – Quantidades de Serviços de Recuperação de áreas de Uso previstas nos projetos de engenharia para Restauração/melhoramento existentes.
3
Terraplenagem (m )
Segmento

Dispositivo Drenagem

Plantio Grama

Hidrossemeadura

Plantio mudas

Km 260,40 ao 301,40

-

-

620.366,00 m2

18.994,00 unid.

Km 301,40 ao 342,40

-

-

534.975,80 m2

15.750,00 unid.

Km 342,40 ao 383,50

-

-

736.822,00 m2

26.432,00 unid.

Km 383,10 ao 410,60

10.230,00 m

533.250,00 m2

285.838,00 m2

46.431,00 unid.

Km 410,60 ao 444,80

12.390,00 m

679.487,00 m2

334.012,00 m2

57.815,00 unid.

Km 444,80 ao 498,50

800,00 m

50.000,00 m2

1.207.090,00 m2

41.506,00 unid.

Km 498,50 ao 563,70

19.030,00 m

1.415.466,00 m2

32.701,00 unid.

771.662,00 m2

21.770,00 unid.

5.906.231,80 m2

261.399 unid.

Km 563,70 ao 655,70
Total

42.450,00 m

1.262.737,00 m2

Fonte: Projetos de Engenharia - Volume 2 – Projeto de Execução – Disciplina -Proteção Ambiental – DNIT – 2002 a 2010.
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7.1.2. Identificação dos aspectos e impactos ambientais
O quadro a seguir traz uma relação entre as ações do empreendimento,
identificados no item anterior, com os seus respectivos aspectos e impactos ambientais. Esse
último classificado em impacto de primeira, segunda e terceira ordem. No decorrer do
capítulo os impactos de segunda e terceira ordem serão considerados como de origem
indireta, conforme Sánchez (2008). No entanto, a classificação dos impactos em ordens,
neste primeiro momento, é de extrema importância, uma vez que permite distinguir com
maior clareza as responsabilidades específicas do empreendedor daquelas que transcendem
ao DNIT, com a necessidade de interface e colaboração mútua de vários órgãos. Parece claro
que nem todos os impactos indiretos são de responsabilidade do DNIT, cabendo a gestão
destas ações ao Ministério da Economia e Casa Civil e não ao Ministério da Infraestrutura,
por tratar de adoção de políticas públicas governamentais com repercussão em diversas
áreas do governo.
Os 54 impactos ambientais identificados foram correlacionados às atividades da
obra por 21 aspectos ambientais distintos. Dentre os aspectos de maior frequência,
destacam-se: intensificação do uso do espaço, intensificação do tráfego, aglomeração de
pessoas, melhor trafegabilidade, aumento da carga de sedimentos e geração de resíduos e
efluentes.
Ao analisar o quadro 7.3 pode-se observar que alguns aspectos e impactos se
repetem nas diversas ações dentro da atividade de construção.
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Quadro 7.3 – Correlação entre as atividades da restauração da BR-319/AM, trecho do meio, e seus respectivos aspectos e impactos ambientais. Os impactos foram
diferenciados por meio, sendo os impactos da cor azul referente ao meio socioeconômico, da cor verde ao meio biótico e da cor laranja ao meio físico.
Ações

Aspectos

Impactos de
primeira ordem

Impactos de segunda
ordem

Contratação de serviços e
equipamentos

Demanda de produtos e/ou serviços especializados

Geração de
emprego e renda

Dinamização da economia
local

Contratação de mão de
obra

Demanda por profissionais

Geração de
emprego e renda

Dinamização da economia
local

Aglomeração de pessoas

Aumento de riscos
à saúde
Poluição sonora
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Alteração no
comportamento da
fauna

Implantação de canteiros,
acampamentos e demais
áreas de apoio
Intensificação de uso do espaço

Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Alteração no
comportamento da fauna
Alteração da qualidade de
vida

Impactos de terceira
ordem
Alteração da qualidade de
vida
Alteração no fluxo de bens
e/ou serviços
Alteração da qualidade de
vida
Alteração no fluxo de bens
e/ou serviços
Alteração da qualidade de
vida
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Aumento de conflitos
regionais
Menor envolvimento
comunitário

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Perda da biodiversidade
local

Pressão sobre
espécies
vulneráveis

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Alteração no
comportamento da fauna

Aumento na
incidência de
doenças

Aumento de riscos à saúde

Poluição sonora

Alteração no
comportamento da fauna

Perda da biodiversidade
local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
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Pressão sobre espécies
vulneráveis
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Aumento de riscos à saúde

Atropelamento da fauna

Aumento do fluxo
de veículos e/ou
acidentes
Intensificação do tráfego

Alteração do
comportamento da fauna
Riscos de incêndios
florestais
Indução de processos
erosivos
Contaminação do solo e
da água
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Poluição do ar

Aumento de riscos à saúde

Poluição sonora

Alteração no
comportamento da fauna
Pressão sobre espécies
vulneráveis

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Alteração da qualidade de
vida
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Diminuição na abundância
da fauna local
Intensificação de
acidentes rodoviários
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Intensificação de conflitos
locais
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Diminuição na abundância
da fauna local
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Fragmentação da
vegetação

Redução da
cobertura florestal
e perda de hábitat

Remoção da vegetação

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Aumento na incidência de
doenças

Efeito barreira
Efeito de borda
Perda da biodiversidade
local
Perda da biodiversidade
local
Aumento de riscos à saúde

Interferência em áreas
legalmente protegidas

Intensificação de conflitos
locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Alteração do
comportamento da fauna

Alteração no
comportamento da
fauna

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Perda da biodiversidade
local

Pressão sobre
espécies
vulneráveis

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Alteração no
comportamento da fauna

Perda da biodiversidade
local
Perda da biodiversidade
local
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Alteração no
comportamento da fauna
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais

Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Indução de
processos erosivos

Perda da qualidade do
solo
Aumento dos riscos de
enchentes
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Riscos de incêndios
florestais

Redução da cobertura
florestal e/ou perda de
hábitat

Contaminação do
solo e da água

Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna

Possibilidade de derramamento de efluentes inflamáveis

Aumento de riscos à saúde
Contaminação do
solo e da água
Geração de resíduos e efluentes

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Aumento na
incidência de
doenças

Aumento de riscos à saúde

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Fragmentação da
vegetação
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Alteração do
comportamento da fauna
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Alteração no
comportamento da fauna
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Alteração do
comportamento da fauna
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Intensificação de conflitos
locais
Alteração da qualidade de
vida
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
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Alteração dos
hábitats aquáticos
e perda da fauna

Aumento da carga de sedimentos

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Alteração no
comportamento da fauna
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Aumento de riscos à saúde

Aumento dos
riscos de
enchentes

Terraplenagem

Intensificação de uso do espaço

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Alteração no
comportamento da
fauna
Aumento na
incidência de
doenças
Pressão sobre
espécies
vulneráveis
Poluição sonora

Perda da biodiversidade
local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Alteração da qualidade de
vida
Intensificação de conflitos
locais
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Intensificação de conflitos
locais

Alteração da qualidade de
vida

Intensificação de conflitos
locais
Menor envolvimento
comunitário

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Perda da biodiversidade
local

Aumento de riscos à saúde

Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Perda da biodiversidade
local

Alteração no

Diminuição na abundância
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comportamento da fauna

da fauna e/ou flora local

Pressão sobre espécies
vulneráveis
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Aumento de riscos à saúde

Atropelamento da fauna

Aumento do fluxo
de veículos e/ou
acidentes
Intensificação do tráfego

Alteração do
comportamento da fauna
Riscos de incêndios
florestais
Indução de processos
erosivos
Contaminação do solo e
da água
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Alteração da qualidade de
vida
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Diminuição na abundância
da fauna local
Intensificação de
acidentes rodoviários
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Intensificação de conflitos
locais

Poluição do ar

Aumento de riscos à saúde

Poluição sonora

Alteração no
comportamento da fauna

Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis

Pressão sobre espécies

Diminuição na abundância
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Alteração dos
hábitats aquáticos
e perda da fauna

Aumento da carga de sedimentos

vulneráveis

da fauna local

Diminuição na abundância
da fauna local
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Alteração no
comportamento da fauna
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Perda da biodiversidade
local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Alteração da qualidade de
vida
Intensificação de conflitos
locais
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Aumento de riscos à saúde
Aumento dos
riscos de
enchentes

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Geração de resíduos e efluentes

Contaminação do
solo e da água
Aumento de riscos à saúde

Intensificação de conflitos
locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Alteração do
comportamento da fauna
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
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Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Aumento na
incidência de
doenças

Aumento de riscos à saúde
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna

Indução de
processos erosivos
Aumento dos riscos de
enchentes

Movimentação da terra
Poluição do ar

Poluição sonora

Aumento de riscos à saúde
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Alteração no
comportamento da fauna

Drenagem e Obras de
Arte Corrente

Intensificação de uso do espaço

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Alteração no

Alteração da qualidade de
vida
Diminuição na abundância

Intensificação de conflitos
locais
Alteração da qualidade de
vida
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Intensificação de conflitos
locais
Menor envolvimento
comunitário
Perda da biodiversidade
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comportamento da
fauna
Aumento na
incidência de
doenças
Pressão sobre
espécies
vulneráveis
Poluição sonora

da fauna e/ou flora local

local

Aumento de riscos à saúde

Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Perda da biodiversidade
local

Alteração no
comportamento da fauna
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Aumento de riscos à saúde

Atropelamento da fauna
Intensificação do tráfego

Aumento do fluxo
de veículos e/ou
acidentes

Alteração do
comportamento da fauna
Riscos de incêndios
florestais
Indução de processos
erosivos
Contaminação do solo e
da água

Alteração da qualidade de
vida
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Diminuição na abundância
da fauna local
Intensificação de
acidentes rodoviários
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
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Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Poluição do ar

Poluição sonora

Alteração dos
hábitats aquáticos
e perda da fauna

Aumento da carga de sedimentos

Aumento de riscos à saúde
Alteração no
comportamento da fauna
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Aumento de riscos à saúde

Aumento dos
riscos de
enchentes

Geração de resíduos e efluentes

Contaminação do
solo e da água

Intensificação de conflitos
locais
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Diminuição na abundância
da fauna local
Perda da biodiversidade
local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Alteração da qualidade de
vida
Intensificação de conflitos
locais
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Intensificação de conflitos
locais

Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna

Pressão sobre espécies
vulneráveis
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Alteração do
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comportamento da fauna

Aumento de riscos à saúde

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Aumento na
incidência de
doenças

Aumento de riscos à saúde
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna

Indução de
processos erosivos
Aumento dos riscos de
enchentes
Movimentação da terra

Poluição do ar

Aumento de riscos à saúde

Poluição sonora

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Intensificação de conflitos
locais
Alteração da qualidade de
vida
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
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Alteração no
comportamento da fauna

Intensificação de uso do espaço

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Alteração no
comportamento da
fauna
Aumento na
incidência de
doenças
Pressão sobre
espécies
vulneráveis
Poluição sonora

Pavimentação

Alteração da qualidade de
vida

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Perda da biodiversidade
local

Aumento de riscos à saúde

Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Perda da biodiversidade
local

Alteração no
comportamento da fauna
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Aumento de riscos à saúde
Intensificação do tráfego

Aumento do fluxo
de veículos e/ou
acidentes

Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Intensificação de conflitos
locais
Menor envolvimento
comunitário

Atropelamento da fauna
Alteração do
comportamento da fauna
Riscos de incêndios
florestais

Alteração da qualidade de
vida
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Diminuição na abundância
da fauna local
Intensificação de
acidentes rodoviários
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Redução da cobertura
florestal e perda de
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hábitat
Indução de processos
erosivos
Contaminação do solo e
da água
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Poluição do ar

Aumento de riscos à saúde

Poluição sonora

Alteração no
comportamento da fauna
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna

Geração de resíduos e efluentes

Contaminação do
solo e da água

Aumento de riscos à saúde

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não

Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Intensificação de conflitos
locais
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Diminuição na abundância
da fauna local
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Alteração no
comportamento da fauna
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Intensificação de conflitos
locais
Alteração da qualidade de
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tradicionais

Melhor trafegabilidade

Aumento na
incidência de
doenças

Aumento de riscos à saúde

Melhoria de acesso

Aumento do fluxo de
veículos e/ou acidentes

Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais

Maior visibilidade do empreendimento

Criação de
expectativa na
população

Especulação imobiliária

Aumento de riscos à saúde
Alteração do quadro
demográfico
Obras de Arte Especiais

Intensificação de uso do espaço

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Alteração da qualidade de
vida

vida
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Aumento de riscos à saúde
Atropelamento da fauna
Poluição do ar
Poluição sonora
Indução de processos
erosivos
Contaminação do solo e
da água
Alteração da qualidade de
vida
Aumento da criminalidade
Alteração da qualidade de
vida
Uso e ocupação do solo e
grilagem
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Alteração da qualidade de
vida
Intensificação de conflitos
locais
Menor envolvimento
comunitário
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Alteração no
comportamento da
fauna
Aumento na
incidência de
doenças
Pressão sobre
espécies
vulneráveis
Poluição sonora

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Perda da biodiversidade
local

Aumento de riscos à saúde

Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Perda da biodiversidade
local

Alteração no
comportamento da fauna
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais

Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local

Aumento de riscos à saúde

Atropelamento da fauna
Intensificação do tráfego

Aumento do fluxo
de veículos e/ou
acidentes

Alteração do
comportamento da fauna
Riscos de incêndios
florestais
Indução de processos
erosivos
Contaminação do solo e
da água

Alteração da qualidade de
vida
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Diminuição na abundância
da fauna local
Intensificação de
acidentes rodoviários
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
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Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Poluição do ar

Poluição sonora

Alteração dos
hábitats aquáticos
e perda da fauna
Aumento da carga de sedimentos

Aumento dos
riscos de
enchentes

Geração de resíduos e efluentes

Contaminação do
solo e da água

Aumento de riscos à saúde
Alteração no
comportamento da fauna
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Aumento de riscos à saúde
Interferência nas
comunidades tradicionais

Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna

Intensificação de conflitos
locais
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Diminuição na abundância
da fauna local
Perda da biodiversidade
local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Alteração da qualidade de
vida
Intensificação de conflitos
locais
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Intensificação de conflitos
locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Alteração do
comportamento da fauna
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Aumento de riscos à saúde

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Aumento na
incidência de
doenças

Aumento de riscos à saúde
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna

Indução de
processos erosivos
Aumento dos riscos de
enchentes
Movimentação da terra
Poluição do ar

Poluição sonora

Aumento de riscos à saúde
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Alteração no

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Intensificação de conflitos
locais
Alteração da qualidade de
vida
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Alteração dos hábitats
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comportamento da fauna

Sinalização e Obras
Complementares

Serviços de reabilitação
ambiental

Adequação espacial

Maior segurança
viária

Diminuição de acidentes
rodoviários
Diminuição no
atropelamento da fauna

Controle de
processos erosivos

Estabilidade do solo

Controle na
incidência de
doenças

Diminuição de riscos à
saúde

Recuperação da área

Incremento de hábitats
Menor risco de enchentes
Manutenção da
cobertura vegetal
Proteção do solo e dos
recursos hídricos

Desmobilização de profissionais e serviços
Desmontagem do
canteiro de obras
Intensificação do tráfego

Dispensa de
profissionais e
serviços

Aumento do fluxo
de veículos e/ou
acidentes

Desestabilização da
economia local

aquáticos e perda da
fauna
Alteração da qualidade de
vida
Diminuição de acidentes
rodoviários
Maior proteção dos
hábitats aquáticos
Proteção do solo e dos
recursos hídricos
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Alteração da qualidade de
vida
Conservação da
biodiversidade
Melhoria tráfego e
segurança viária
Estabilidade do solo
Maior proteção dos
hábitats aquáticos
Diminuição de riscos à
saúde
Alteração da qualidade de
vida
Alteração no fluxo de bens
e/ou serviços

Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais

Alteração da qualidade de
vida

Aumento de riscos à saúde

Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
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Atropelamento da fauna
Alteração do
comportamento da fauna
Riscos de incêndios
florestais
Indução de processos
erosivos
Contaminação do solo e
da água
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Poluição do ar

Poluição sonora

Retirada de entulho e
resíduos

Limpeza do terreno

Diminuição de
riscos à saúde
Controle na
incidência de
doenças
Proteção do solo e
dos recursos
hídricos

Aumento de riscos à saúde
Alteração no
comportamento da fauna
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Menor pressão sobre
infraestrutura urbana
Diminuição de riscos à
saúde
Diminuição de riscos à
saúde

Diminuição na abundância
da fauna local
Intensificação de
acidentes rodoviários
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Intensificação de conflitos
locais
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Diminuição na abundância
da fauna local
Alteração da qualidade de
vida
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
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Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Aumento de riscos à saúde

Atropelamento da fauna

Aumento do fluxo
de veículos e/ou
acidentes
Intensificação do tráfego

Alteração do
comportamento da fauna
Riscos de incêndios
florestais
Indução de processos
erosivos
Contaminação do solo e
da água
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

Circulação de veículos

Intensificação do tráfego

Poluição do ar

Aumento de riscos à saúde

Poluição sonora

Alteração no
comportamento da fauna
Pressão sobre espécies
vulneráveis

Melhoria de acesso

Expansão da malha viária

Alteração da qualidade de
vida
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Diminuição na abundância
da fauna local
Intensificação de
acidentes rodoviários
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Intensificação de conflitos
locais
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Diminuição na abundância
da fauna local
Dinamização da economia
local
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Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Aumento da governança
Aumento da
oportunidades de acesso à
saúde e educação
Potencialização do
turismo local e acesso
cultura e lazer
Aumento do afluxo
populacional
Especulação imobiliária
Uso e ocupação do solo e
grilagem
Implantação de atividades
agropecuárias
Extração ilegal de madeira
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Aumento da governança
Aumento da
oportunidades de acesso à
saúde e educação
Potencialização do
turismo local e acesso
cultura e lazer
Aumento do afluxo
populacional

Alteração da qualidade de
vida
Dinamização da economia
local
Alteração da qualidade de
vida
Aumento da governança
Alteração da qualidade de
vida
Aumento da governança
Alteração do quadro
demográfico
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Especulação imobiliária

Uso e ocupação do solo e
grilagem

Aumento da criminalidade
Alteração da qualidade de
vida
Aumento de conflitos
regionais
Uso e ocupação do solo e
grilagem
Implantação de atividades
agropecuárias
Geração de emprego e
renda
Dinamização da economia
local
Aumento do afluxo
populacional
Aumento de riscos à saúde
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Intensificação de conflitos
locais
Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Fragmentação da
vegetação
Efeito de borda
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Efeito barreira
Aumento na incidência de
doenças
Alteração do hábitat
aquático e perda da fauna
Alteração do
comportamento da fauna
Riscos de incêndios
florestais
Poluição do ar

Implantação de atividades
agropecuárias

Poluição sonora
Indução de processos
erosivos
Contaminação do solo e
da água
Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Fragmentação da
vegetação
Efeito de borda
Efeito barreira
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Aumento na incidência de
doenças
Alteração do hábitat
aquático e perda da fauna
Alteração do
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comportamento da fauna
Riscos de incêndios
florestais
Poluição do ar

Extração ilegal de madeira

Poluição sonora
Indução de processos
erosivos
Contaminação do solo e
da água
Uso e ocupação do solo e
grilagem
Dinamização da economia
local
Geração de emprego e
renda
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Intensificação de conflitos
locais
Uso e ocupação do solo e
grilagem
Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Intensificação de conflitos
locais
Aumento de riscos à saúde
Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat
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Interferência em áreas
legalmente protegidas
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Fragmentação da
vegetação
Efeito de borda
Efeito barreira
Aumento na incidência de
doenças
Alteração do hábitat
aquático e perda da fauna
Alteração do
comportamento da fauna
Riscos de incêndios
florestais
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Poluição do ar
Poluição sonora
Indução de processos
erosivos
Contaminação do solo e
da água
Aumento do fluxo
de veículos e/ou
acidentes

Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Risco de incêndios
florestais
Aumento de riscos à saúde

Alteração da qualidade de
vida
Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Pressão sobre a
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Atropelamento da fauna

Poluição do ar

Poluição sonora

Indução de processos
erosivos

Contaminação do solo e
da água

infraestrutura e serviços
públicos locais
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Intensificação de
acidentes rodoviários
Aumento de riscos à saúde
Alteração no
comportamento da fauna
Alteração no
comportamento da fauna
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Interferência em áreas
legalmente protegidas
Alteração da qualidade de
vida
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Interferência em áreas
legalmente protegidas

Alteração da qualidade
de vida
Conservação e
manutenção da via

Melhor trafegabilidade
Intensificação do tráfego

Maior segurança
viária
Aumento do fluxo

Diminuição de acidentes
rodoviários
Aumento de riscos à saúde

Menor pressão sobre
infraestruturas
Pressão sobre a
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de veículos e/ou
acidentes
Atropelamento da fauna

Contaminação do solo e
da água

Aumento dos riscos à
saúde
Poluição do ar

Poluição sonora

Controle de
processos erosivos

Manutenção dos aterros e faixa de domínio
Proteção do solo e
dos recursos
hídricos

Interferência em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais
Alteração no
comportamento da fauna
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Manutenção do equilíbrio
ambiental
Menor risco de enchentes

Diminuição de riscos à
saúde
Menor risco de incêndios
florestais
Maior proteção dos

infraestrutura e serviços
públicos locais
Diminuição na abundância
da fauna e/ou flora local
Intensificação de
acidentes rodoviários
Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna
Alteração no
comportamento da fauna
Pressão sobre a
infraestrutura e serviços
públicos locais
Aumento dos riscos à
saúde
Pressão sobre espécies
vulneráveis
Diminuição na abundânica
da fauna local
Conservação da
biodiversidade
Maior proteção dos
hábitats aquáticos
Melhor trafegabilidade
Menor pressão sobre
infraestrutura urbana
Alteração da qualidade de
vida
Manutenção do equilíbrio
ambiental
Manutenção do equilíbrio

2209

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Melhor visualização

Diminuição de
acidentes
rodoviários
Manutenção da
cobertura vegetal
Menor frequência
de atropelamentos
da fauna

hábitats aquáticos

ambiental

Menor pressão em áreas
legalmente protegidas
Mitigação na pressão
sobre espécies vulneráveis
Controle na Incidência de
doenças

Manutenção do equilíbrio
ambiental
Manutenção do equilíbrio
ambiental
Diminuição de riscos à
saúde

Menor pressão sobre
infraestrutura

Alteração da qualidade de
vida

Menor risco de incêndios
florestais
Mitigação na pressão
sobre espécies vulneráveis
Menor pressão em áreas
legalmente protegidas

Manutenção do equilíbrio
ambiental
Manutenção do equilíbrio
ambiental
Manutenção do equilíbrio
ambiental
Maior proteção dos
hábitats aquáticos
Manutenção do equilíbrio
ambiental
Alteração no
comportamento da fauna
Conservação da
biodiversidade
Melhoria tráfego e
segurança viária
Maior proteção dos
hábitats aquáticos
Menor pressão sobre
infraestruturas

Estabilidade do solo

Conservação e
manutenção das áreas
verdes

Mitigação na pressão
sobre espécies vulneráveis

Plantio e revegetação

Manutenção da
cobertura vegetal

Incremento de hábitats

Menor risco de enchentes
Proteção do solo e dos
recursos hídricos
Proteção da faixa de
domínio
Controle de operações

Maior segurança
Atividades de gestão: pesagem de veículos de transporte de cargas,

Diminuição de
acidentes
rodoviários
Melhoria de acesso

Menor pressão sobre
infraestruturas

Alteração da qualidade de
vida

Potencialização do

Dinamização da economia
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implantação de dispositivos de controle de velocidade de veículos, estatísticas
de acidentes e demais estudos relacionados ao tráfego

turismo local e acesso a
cultura e lazer
Aumento da oportunidade
de acesso à saúde e
educação
Aumento da governança
Menor risco de
incêndios florestais

Menor frequência
de atropelamentos
da fauna

Diminuição de
acidentes
rodoviários

local
Alteração da qualidade de
vida
Alteração da qualidade de
vida

Manutenção do equilíbrio ambiental
Manutenção do equilíbrio
ambiental
Mitigação na pressão
sobre espécies vulneráveis
Menor pressão em áreas
legalmente protegidas
Diminuição de acidentes
rodoviários
Maior proteção dos
hábitats aquáticos
Proteção do solo e dos
recursos hídricos

Alteração da qualidade de
vida
Manutenção do equilíbrio
ambiental
Manutenção do equilíbrio
ambiental
Menor pressão sobre
infraestrutura urbana
Manutenção do equilíbrio
ambiental

Fonte: ENGESPRO, 2020.
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7.1.3. Caracterização dos impactos ambientais
Cada impacto foi avaliado por 11 critérios e 32 atributos descritos, conforme quadro
abaixo.
Os critérios e os atributos escolhidos seguiram recomendações da Resolução do
CONAMA No 1/86 e do Termo de Referência No 02001.006860/2005-95, além de corroborar
com a literatura específica (ERICKSON, 1994; SÁNCHEZ, 2008; GLASSON, THERIVEL e
CHADWICK, 1999).
Quadro 7.4 – Lista de critérios e atributos adotados para a caracterização dos impactos da BR319/AM, trecho do meio.
Natureza
Expressa a alteração ou modificação gerada por uma ação do empreendimento proposto sobre um dado componente ou
fator ambiental por ela afetada.
Benéfico (Be)
Quando o efeito for positivo para o fator ambiental considerado.
Adverso (Ad)
Quando o efeito gerado for negativo para o fator ambiental considerado.
Ocorrência
Estabelece o grau de relação entre a ação e o impacto gerado ao meio ambiente.
Direto (Di)
Decorrem de atividades ou ações realizadas pelo empreendedor ou por empresas por ele contratadas.
Indireto (Ind)
Decorrem de um impacto indireto causado pelo projeto, ou seja, são impactos de segunda ou terceira ordem.
Duração
É o tempo de permanência do impacto depois de concluída a ação que o gerou.
Temporários (T)
São impactos que cessam quando acaba as ações que os causou.
Permanentes (Pe)
Representa uma alteração definitiva de um componente do meio.
Temporalidade
E o tempo que decorre entre a ação e a manifestação do impacto.
Imediato (I)
Ocorre de forma simultânea com a ação ou em um curto período de tempo.
Médio prazo (MP)
Os impactos se manifestam em menos de um ano.
Longo prazo (LP)
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Os impactos só se manifestam depois de um ano da atividade geradora dos efeitos ambientais.
Reversibilidade
Capacidade do ambiente afetado retornar ao seu estágio inicial.
Reversíveis (R)
Quando cessada a ação que gerou a alteração, o ambiente afetado tende a retorna a seu estado anterior.
Irreversível (Ir)
Quando cessada a ação que gerou a alteração, o ambiente afetado não retornará ao seu estado anterior.
Abrangência
Alcance do impacto ou grau de extensão do impacto.
Pontual (Po)
O alcance do impacto se limita ao local de origem do impacto.
Local (Lc)
O alcance do impacto se limita a área de inserção do empreendimento, ou seja, atinge apenas as área diretamente afetada
(ADA). Atinge a equipe de funcionários atuantes no empreendimento.
Regional (Rg)
O alcance do impacto extrapola os limites do empreendimento, porém não atinge uma área significativa, concentrando-se
apenas em uma microbacia
Grande (Gr)
O alcance do impacto extrapola os limites de uma microbacia.
Extrema (Ex)
O alcance do impacto extrapola macroregiões, como: bacias, municípios etc.
Cumulatividade
Soma de impactos da mesma espécie no tempo (passados, presentes e/ou previsíveis no futuro) e no espaço gerados pelo
empreendimento e/ou outros empreendimentos no mesmo sistema ambiental.
Ausente (Au)
Não é possível a ocorrência de interação com outros impactos.
Presente (Pr)
É possível a interação com outros impactos.
Sinergia
Interações de impactos que atuam de forma semelhante e que juntos aumentam o poder de modificação do ambiente.
Impactos que se multiplicam.
Não sinergético (NS)
Quando não ocorre interação com outros impactos.
Sinergético (Si)
Quando ocorre a interação com outros impactos.
Magnitude
Grau de incidência ou intensidade de um impacto, podendo também ser entendido como o grau de descaracterização do
ambiente.
Localizada (M1)
O alcance do impacto se limita ao local de origem do impacto.
Pequena (M2)
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O alcance do impacto se limita a área de inserção do empreendimento. Atinge a equipe de funcionários atuantes no
empreendimento, ou seja, atinge apenas a ADA.
Média (M3)
O alcance do impacto extrapola os limites do empreendimento, porém não atinge uma área significativa, concentrando-se
apenas em uma microbacia
Grande (M4)
O alcance do impacto extrapola os limites de uma microbacia.
Muito grande (M5)
O alcance do impacto extrapola macroregiões, como: bacias, municípios etc.
Probabilidade de ocorrência
Estimativa que o impacto ocorra, ou seja, o grau de incerteza da ocorrência.
Baixa (PB)
Quando é muito pouco provável a ocorrência do impacto em questão, mas mesmo assim a possibilidade não pode ser
descartada.
Média (PM)
Quando é pouco provável que se manifeste o impacto, mas sua ocorrência não pode ser descartada.
Alta (PA)
Quando, baseado em casos similares e na observação de projetos semelhantes, estima-se que é muito provável que o impacto
ocorra.
Certa (PC)
Quando não há incerteza a respeito da ocorrência do impacto.
Enquadramento legal
Elementos tidos expressamente como importantes mediante a legislação.
Sem enquadramento legal (SE)
O tema não é abordado de forma especial na legislação nacional ou internacional.
Norma nacional (NN)
O fator ambiental é protegido por força de lei, aqui entendo em seu sentido amplo e nas esferas nacional, estadual e municipal,
bem como portarias e atos normativos. Ou afeta o patrimônio cultural do país. Afeta bens tombados. Espécies raras e
ameaçadas. Biomas raros. Unidades de Conservação.
Norma internacional (NI)
O assunto é abordado ou especialmente protegido em tratados internacionais ratificados pelo Brasil.
Fonte: ENGESPRO, 2020.

A seguir, são traçados alguns esclarecimentos a respeito dos critérios e atributos
trabalhados:
1. Impactos diretos são aqueles que decorrem das atividades ou ações realizadas pelo
empreendedor, por empresas por ele contratadas, ou que por eles possam ser
controladas. Também chamado impacto primário ou de primeira ordem.
2. Impactos indiretos são aqueles que decorrem de um impacto direto causado pelo
projeto em análise, ou seja, são impactos de segunda ou terceira ordem. São mais
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difusos que os diretos e se manifestam em áreas geográficas mais abrangentes
(onde os processos naturais ou sociais ou os recursos afetados indiretamente pelo
empreendimento também podem sofrer grande influência de outros fatores).
3. Os critérios duração e reversibilidade trazem uma relação muito próxima entre si,
pois um impacto permanente tende a ser irreversível, assim como um impacto
temporário, tende a ser reversível. No entanto não se trata da mesma análise. É
importante perceber que a reversibilidade está atrelada as medidas corretivas, ao
contrário da duração. Sendo assim, um impacto permanente perdura quando cessa
a ação que o causou, mas ainda assim pode ser reversível, a partir do momento que
medidas corretivas forem tomadas (SÁNCHEZ, 2008).
4. A magnitude é um critério de intensidade, é o grau de descaracterização do
ambiente frente a uma atividade. Mas isso não significa que um impacto de grande
magnitude seja, necessariamente, mais significativo ou importante que outro
impacto de magnitude pequena. É o conjunto de atributos associados ao contexto
em que o impacto se manifesta que determinará a significância daquele impacto.
Daí a forte relação entre magnitude e probabilidade de ocorrência (SÁNCHEZ, 2008).
Por fim, não deve-se confundir abrangência com magnitude. Neste último critério
trata-se

exclusivamente

em

relação

ao

fator

ambiental

em

questão,

independentemente da sua importância em afetar outros fatores ambientais.
5. Impactos sinergéticos são aqueles impactos distintos que ao se combinar resultam
em um terceiro impacto. Ou seja, impacto A que combinado com um impacto B gera
o impacto C. Já os impactos cumulativos são a soma do mesmo impacto decorrente
de diferentes atividades concomitantes dentro do mesmo empreendimento ou de
empreendimentos distintos. Logo, tem-se a soma do impacto A de uma atividade,
com outro impacto A de outra atividade.
6. O enquadramento legal foi um critério adotado por recomendações de Erickson
(1994) e Glasson, Therivel e Chadwick (1999) que tratam da relevância das
recomendações legais e a importância de alguns aspectos por vezes menosprezados
em alguns estudos de impacto ambiental. Com isso, buscou-se englobar elementos
que são tidos expressamente como importantes mediante a legislação, como: bens
tombados, patrimônio cultural, biomas considerados como patrimônio nacional,
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espécies raras e ameaçadas, cavidades naturais subterrâneas, áreas protegidas,
dentre outras.
7. Finalmente, nem todos os critérios possuem utilidade para se discutir a significância
de um impacto. Os atributos benéfico e adverso, bem como direto e indireto, por
exemplo, estão mais relacionados com a organização do impacto e sua relação com
as ações humanas do que com sua significância. Parece claro que um impacto
indireto não é necessariamente menos importante que um impacto direto, mas
apenas nos dá o grau de relação da ação com o elemento ambiental analisado.
Portanto são atributos a serem considerados na identificação dos impactos, mas não
na avaliação de significância (SANCHEZ, 2008; ERICKSON, 1994).
A seguir serão descritos os impactos decorrentes do empreendimento separados
por fase, em implantação da obra e operação. A avaliação dos seus atributos também será
esclarecida, além de constarem de forma resumida nos anexos 3 e 4.
7.1.3.1. Impactos ambientais no Meio Físico
Considerando as relações com as atividades típicas da tipologia do empreendimento,
apresentada no quadro 7.1; considerando os aspectos inerentes a cada atividade e os
potenciais impactos decorrentes desses aspectos, apresentado no quadro 7.3; tem-se para o
meio físico os seguintes componentes ambientais afetados pelo empreendimento:
•

solo;

•

águas superficiais;

•

ar;

•

ruídos.
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7.1.3.1.1. Poluição do ar
Indicadores
Para este impacto será considerado como indicador o Índice de Qualidade do Ar
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 491/2018, que Dispõe sobre padrões de qualidade
do ar. Em especial deve-se atentar para:
a) material particulado (emissão fugitiva de poeira) principalmente na fase de
implantação da obra; e
b) monóxido de carbono (CO), os compostos orgânicos usualmente chamados de
hidrocarbonetos, os óxidos de nitrogênio (NOx) e os óxidos de enxofre (SOx), com
ocorrência tanto na fase de implantação como de operação.
Fase implantação da obra
No contexto do empreendimento esse impacto foi classificado como sendo: adverso
e indireto, ele é temporário e certo pois ocorre imediatamente com o início das obras,
contudo ele é reversível. Sua abrangência é local e sua magnitude pequena, pois o alcance
do impacto se limita às áreas diretamente afetadas (ADA). Possui, apesar de ser baixa,
sinergia com o aumento de riscos à saúde, podendo resultar em uma maior pressão sobre a
infraestrutura urbana.
A poluição do ar resulta da combinação de dois aspectos consequentes das
atividades realizadas. O primeiro é a produção de material particulado, relacionada
principalmente com movimentações de terra e tráfego de veículos antes da pavimentação
da via, durante a fase de implantação do empreendimento. O segundo é a emissão de gases
poluentes na atmosfera decorre do uso de maquinário e circulação de veículos. Estes são
movidos à combustão de matéria fóssil, produzindo especialmente monóxido de carbono,
óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. Tais substâncias em concentrações elevadas no
ambiente podem acarretar problemas de saúde na população humana e animal.
O impacto possui cumulatividade com as atividades relativas à terraplenagem,
cortes, aterros, bota-foras, trânsito de máquinas e caminhões, funcionamento de britadores
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e usinas de asfalto, exploração de materiais (areia, brita, cascalho), além do trânsito de
veículos já existente, visto que a rodovia opera sem cobertura de asfalto em alguns trechos.
Nessa fase além de atingir os operários envolvidos nas atividades de implantação da
rodovia, poderá atingir a população residente dentro da ADA.
Fase de operação
Na fase de operação esse impacto foi classificado como sendo adverso de origem
indireta, sendo permanente, em virtude da circulação de veículos na rodovia ser perene. É
reversível e sua abrangência é grande pois pode extrapolar os limites de uma microbacia
hidrográfica, devido aos poluentes emitidos pelos veículos possuírem fácil dispersão e ainda
sua magnitude é grande pois impacto extrapola os limites do empreendimento e atinge uma
área significativa.
Nessa fase ele ocorre principalmente pela emissões oriundas de veículos e, com a
pavimentação da rodovia, o trafego tende a sofrer um aumento considerável. Cabe ressaltar
que as condições climáticas (ventos, precipitação, camadas de inversão térmica) e o relevo
são fatores definidores da dispersão desses poluentes.
Esse impacto não tem sinergia, porém possui cumulatividade com as atividades
Circulação de veículos; Conservação e manutenção da via. Nessa fase esse impacto poderá
atingir os operários envolvidos nas atividades manutenção e conservação da rodovia, e a
população residente dentro da ADA.
7.1.3.1.2. Poluição sonora
Indicadores
Para este impacto será considerado como indicador de poluição sonora:
a) Níveis de ruído em decibéis (dB), permitidos, para exposição dos trabalhadores, na
fase de implantação e operação da rodovia, constantes da Norma Regulamentadora
nº 15, do Ministério da Economia que trata das atividades e operações insalubres; e
b) Níveis de ruído em decibéis (dB), permitidos, para exposição das comunidades
localizadas nas áreas diretamente afetadas (ADA) da rodovia, tanto na fase de
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implantação quanto na fase de operação da rodovia, definido na NBR 10151 que
trata da Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da
comunidade – Procedimento.
Fase implantação da obra
Na fase de implantação da rodovia esse impacto foi classificado como sendo
adverso, de origem direta e indireta, sua duração é temporária, tendo seu início
imediatamente junto com a ação que o gerou. Ele é reversível, sua abrangência é local pois
limita-se a área de inserção do empreendimento, ou seja, atinge apenas as áreas
diretamente afetadas (ADA), porém sua magnitude é média pois o alcance do impacto
extrapola os limites do empreendimento.
Nessa fase possui sinergia com a alteração no comportamento da fauna e pode
resultar na diminuição da abundância da fauna local e em uma maior pressão sobre as
espécies vulneráveis. É cumulativo com as atividades Implantação de canteiros,
acampamentos e demais obras de apoio; Terraplanagem; Drenagem e obras de arte
corrente; Pavimentação; Obras de arte especiais; Desmontagem do canteiro de obras;
Retirada de entelho e resíduos.
É originado pelas atividades próprias à pavimentação de uma rodovia que envolvem:
(1) intensificação do uso e do espaço; (2) intensificação do tráfego, com o aumento no fluxo
de veículos, além de máquinas e equipamentos geradores de ruídos, principalmente nas
atividades de movimentação de terra (escavadeiras, pá carregadeiras, motoniveladoras,
caminhões, etc.), fundações (bate-estacas e marteletes pneumáticos), obras civis (betoneiras
e vibradores), desmontes e explorações de materiais de construção (perfuratrizes,
explosivos e britadores)
É importante perceber que este impacto atingirá, além dos operários em atividade, a
população residente na ADA e na área de influência direta AID, além de afetar os indivíduos
da fauna local, que se afastarão do incômodo durante as operações mais ruidosas.
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Fase de operação
Nessa fase do empreendimento esse impacto foi classificado como sendo adverso e
de origem indireta, sua duração é permanente, pois ocorrerá enquanto a rodovia existir. Ele
é reversível, de abrangência e magnitude classificadas como sendo grande, pois o alcance do
impacto extrapola os limites de uma microbacia e atinge uma área significativa.
Possui cumulatividade com as atividades de circulação de veículos; e conservação e
manutenção da via. Na fase de operação existe maior trânsito de veículos na rodovia que é a
mais importante fonte de geração de ruídos, já que a pavimentação acarretará em maior
fluxo de automóveis. Atividades de manutenção podem incrementar, esporadicamente, a
produção de som, porém com uma magnitude e significância menores.
Nesta fase o impacto atingirá principalmente a população residente nas ADA e AID,
eventualmente, os trabalhadores que estiverem envolvidos na conservação e manutenção
da rodovia também estarão expostos a esse impacto.
7.1.3.1.3. Aumento de risco de enchentes
Indicadores
Será adotado como indicador para esse impacto o índice pluviométrico, a umidade
do ar e a topografia do terreno, tanto na fase de implantação como na de operação.
Fase de instalação
O clima da região é caracterizado por elevado índice pluviométrico e, juntamente
com a intensa irrigação hídrica, faz dos riscos de enchentes um dos problemas rotineiros
enfrentados pelas populações locais. As enchentes provocam o isolamento da população, a
perda de bens materiais e aumento de riscos à saúde, neste último caso não apenas da
população local, como também dos operários.
A construção de uma rodovia nesta região implica na alteração do fluxo de igarapés
e esse fato aumenta o risco de enchentes na região, ainda que tais atividades sejam
amenizadas pela instalação de Obras de Arte Corrente. Entretanto, com as obras de
2220

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

restauração da rodovia ocorrerá a implantação de canteiros, acampamentos e demais obras
de apoio, a terraplanagem, a drenagem e obras de arte corrente e as obras de arte especiais
são as ações que podem resultar no aumento ao risco de enchentes uma vez que essas
ações geram a remoção da vegetação, o aumento de carga de sedimentos e a
movimentação da terra que podem disponibilizar grande quantidade de material e
interromper linhas de drenagens e cursos d’água.
Cabe ressaltar que a construção da rodovia já promoveu este impacto. Por outro
lado, caso não sejam adotadas as medidas adequadas, por meio de obras de desobstrução
dos canais de drenagem, os riscos de inundações ampliam-se como consequência da
impermeabilização do solo, que possibilita o aumento e o direcionamento do fluxo das águas
pluviais para localidades com condições que favorecem a formação de áreas alagadas.
Por conta disso o impacto foi classificado como sendo adverso, de origem direta e
indireta, sendo que nessa fase ele é temporário e reversível. Com relação a sua abrangência
foi classificado como sendo Local e com relação a sua magnitude foi classificado como sendo
pequeno pois em ambos o alcance do impacto limita-se a área de inserção do
empreendimento, ou seja, atinge apenas as áreas diretamente afetadas (ADA).
Seguramente este impacto afeta com maior intensidade as comunidades localizadas
na ADA e na AID, distribuídas ao longo da rodovia, BR-319/AM, que poderá acarretar na
intensificação dos conflitos locais.
Fase de operação
Nesta fase não foi considerado como impacto o aumento do risco a enchentes em
virtude da implementação dos projetos de Restauração/Melhoramento da rodovia.
7.1.3.1.4. Menor risco de enchentes
Indicadores
Será adotado como indicador para esse impacto o índice pluviométrico, a umidade
do ar e a topografia do terreno, tanto na fase de implantação como na de operação.
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Fase de implantação
Este impacto, foi classificado como sendo benéfico, de origem indireta, permanente,
porém reversível pois quando cessada a ação que gerou a alteração, o ambiente afetado
tende a retornar ao seu estado anterior. Sua abrangência é local e sua magnitude pequena
pois alcance do impacto se limita à área de inserção do empreendimento a área diretamente
afetada ADA.
Se faz presente devido as atividades de reabilitação ambiental devido à recuperação
das áreas degradadas que, ao promoverem o aumento da cobertura vegetal e o controle de
processos erosivos, minimizam as chances de enchentes.
Fase de operação
Nesta fase o impacto foi classificado como sendo benéfico, de origem indireta,
permanente, porém reversível pois quando cessada a ação que gerou a alteração, o
ambiente afetado tende a retornar ao seu estado anterior. Sua abrangência é local e sua
magnitude pequena pois alcance do impacto se limita à área de inserção do
empreendimento a área diretamente afetada ADA.
Se faz presente devido as atividades de gestão ambiental na fase de operação do
empreendimento.
7.1.3.1.5. Contaminação do solo e da água
Indicadores
Serão adotados como indicadores de contaminação do solo os valores de referência
para qualidade dos solos presentes na Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de
2009, que Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à
presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental
de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. Isso
tanto para a fase de instalação como para a fase de operação.
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Já para a contaminação das águas serão adotados os valores de referência da
Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005 que dispõe sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Isso tanto para a
fase de instalação como para a fase de operação.
Fase de implantação
Esse impacto é classificado como adverso, sua origem é direta e indireta, ele é
temporário e reversível pois quando cessada a ação que gerou a alteração, o ambiente
afetado tende a retornar ao seu estado anterior. Sua abrangência é local pois o alcance do
impacto limita-se a área de inserção do empreendimento, ou seja, atinge apenas as áreas
diretamente afetadas (ADA). Sua magnitude foi classificada como sendo média pois o
alcance do impacto extrapola os limites do empreendimento (ADA), porém permanece
próximo as suas imediações. Possuí sinergia com a indução de processos erosivos e pode
resultar na alteração dos hábitats aquáticos e diminuição da fauna local.
Durante a fase de implantação do empreendimento, pode ocorrer por meio de
produtos químicos em geral e ocorre cumulativamente com as atividades de: (1) na
implantação dos canteiros, acampamentos e demais áreas de apoio, que pode ocorrer
inclusive em consequência da disposição de rejeitos das instalações (alojamentos,
refeitórios, cozinhas, banheiros, ambulatório) que serão implantadas; (2) na terraplanagem,
no transporte de cargas e pelo próprio tráfego de veículos, máquinas e equipamentos; (3) na
drenagem e Obras de Arte Correntes, pelo aumento do fluxo de veículos; (4) na
pavimentação, por lançamento do cimento asfáltico, pinturas; (5) nas Obras de Artes
Especiais; e (6) na desmobilização, decorrente da desmontagem do canteiro de obras e
demais áreas de apoio, bem como da retirada de entulho e resíduos. O risco da ocorrência
desse impacto aumentará com o início das obras de pavimentação, pois alguns materiais
para execução dessa atividade são considerados produtos perigosos.
Fase de operação
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Esse impacto, para essa fase, foi classificado como sendo adverso, de origem direta,
sendo permanente porém reversível, uma vez que, quando cessada a ação que gerou a
alteração, o ambiente afetado tende a retornar ao seu estado anterior. É um impacto de
abrangência local e magnitude pequena pois, o alcance do impacto limita-se a área de
inserção do empreendimento, ou seja, atinge apenas as áreas diretamente afetadas (ADA).
Esse impacto está relacionado aos acidentes envolvendo veículos com produtos
perigosos

(por

exemplo:

combustíveis,

lubrificantes,

agrotóxicos,

fertilizantes

e,

excepcionalmente, explosivos). São eventos a que a estrada já está suscetível, porém em
menor grau, pois, mesmo em condições precárias, há a necessidade do transporte de
combustíveis e outros produtos utilizados na região para a comunidade de Realidade, por
exemplo.
Além disso, há a necessidade de manutenção das torres da EMBRATEL presentes a
cada 50 km no trecho do estudo. No entanto, o risco de acidentes com produtos perigosos
será maior após a finalização da pavimentação, pois aumentará o tráfego de veículos. Tais
acidentes são de difícil previsão e os danos possíveis dependem do produto transportado e
das condições locais. Porém deve-se ressaltar que para mitigação e controle desse impacto
decorrente dos acidentes existe Lei nº 10.233 de 2001, que estabeleceu a competência da
Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) para regulamentar o transporte de cargas
e produtos perigosos em rodovias. Além disso, cabe salientar que existem órgãos que atuam
no contingenciamento desses acidentes, tais como: i) Defesa Civil Estadual, ii) Corpo de
Bombeiros, iii) Policia Rodoviária e, iv) órgãos ambientais). Neste último aspecto, há de se
considerar o número elevado de igarapés por quilômetro de rodovia, e o fato da rodovia
situar-se no interflúvio de duas importantes bacias: Madeira e Purus.
É importante ressaltar que na fase de operação da rodovia, outros impactos
cumulativos podem surgir devido às futuras instalações de postos de combustíveis, oficinas,
etc.
Cabe mencionar que, os impactos, ainda que de origem indireta, provenientes do
gotejamento de hidrocarbonetos; da disposição de resíduos sólidos, ao longo da rodovia,
como: i) borracha de pneus, ii) fragmentos de lonas e de pastilhas de freio; iii) acúmulo de
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materiais utilizados nas atividades de manutenção da rodovia; iv) hábito de se jogar lixo pela
janela durante as viagens; e, por fim, a disposição inadequada de resíduos sólidos das
cidades às margens da rodovia, devido à uma gestão deficitária dos mesmos, não podem ser
negligenciados na análise de impacto.
7.1.3.1.6. Proteção do solo e dos recursos hídricos
Indicadores
Serão adotados como indicadores de contaminação do solo os valores de referência
para qualidade dos solos presentes na Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de
2009, que Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à
presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental
de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas. Isso
tanto para a fase de instalação como para a fase de operação.
Já para a contaminação das águas serão adotados os valores de referência da
Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005 que dispõe sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Isso tanto para a
fase de instalação como para a fase de operação.
Fase de implantação
Para essa fase, o impacto foi classificado como sendo benéfico, de origem indireta,
permanente, porém reversível pois quando cessada a ação que gerou a alteração, o
ambiente afetado pode retornar ao seu estado anterior. Este impacto é de abrangência local
e de magnitude pequena pois o alcance do impacto se limita à área de inserção do
empreendimento, ou seja a área diretamente afetada ADA.
Ele decorre das ações de restauração da rodovia que irão reduzir a quantidade de
solo exposto do próprio leito da rodovia, além das obras de recomposição de taludes e
recuperação das áreas degradadas, decorrentes de usos da época de implementação da
rodovia. Além disso ações cumulativas de conservação e manutenção das vias de acesso e
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das áreas verdes, pelas ações de plantio e revegetação e manutenção de aterros e faixas de
domínio, as quais promovem a proteção do solo e dos recursos hídricos. Somado às ações
supracitadas, têm-se as atividades de retirada de entulho e resíduos e serviços de
reabilitação ambiental que, em suas ações, propiciam a proteção do solo e dos recursos
hídricos.
Fase de operação
Nesta fase o impacto foi classificado como benéfico, de origem direta, sendo
permanente, porém reversível pois o ambiente pode voltar ao estado original caso as ações
sejam interrompidas. Sua abrangência é local e possuí magnitude pequena pois o alcance do
impacto se limita à área de inserção do empreendimento, ou seja a área diretamente
afetada ADA.
Esse impacto decorre das ações de reabilitação ambiental da rodovia e da gestão
ambiental, sendo que possuí sinergia com a proteção do solo somado ao controle de
processos erosivos resulta em menor riscos de enchentes. É importante mencionar que esse
impacto possuí fragilidade relacionada ao quantitativo de cursos hídricos e a localização da
rodovia em um interflúvio entre duas importantes bacias: Purus e Madeira. Estes dois
fatores combinados podem intensificar a propagação do poluente na região.
7.1.3.1.7. Indução de processos erosivos
Indicadores
Para esse impacto serão adotados como indicadores a quantidade de processos
erosivos identificados após o início das obras para implementação do empreendimento e
durante a execução das obras de conservação e manutenção da rodovia, logo esse indicador
será utilizado tanto na fase de implementação como de operação,
Associado a esse indicador deverão ser considerados os valores de referência da
Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005 que dispõe sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Isso tanto para a
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fase de instalação como para a fase de operação, principalmente relacionados a sólidos em
suspensão, realizando o comparativo com as características dos corpos hídricos anteriores
ao início das obras.
Fase de implantação
Na fase de implantação do empreendimento esse impacto foi classificado como
sendo adverso, de origem direta e indireta, sendo temporário e reversível pois quando
cessada a ação que gerou a alteração, o ambiente afetado tende a retornar ao seu estado
anterior. Sua abrangência é local pois o alcance do impacto limita-se a área de inserção do
empreendimento, ou seja, atinge apenas as áreas diretamente afetadas (ADA). Com relação
à sua magnitude ele foi classificado como sendo média pois alcance do impacto extrapola os
limites do empreendimento (ADA), porém permanece próximo as suas imediações.
A indução de processos erosivos tem origem nas ações de: i) Implantação de
canteiros, acampamentos e demais obras de apoio, ii) Terraplanagem, iii) Drenagem e obras
de arte corrente, iv) Pavimentação, v) Obras de arte especiais, vi) Desmontagem do canteiro
de obras e vii) Retirada de entelho e resíduos.
Pode ocorrer cumulativamente com: (1) a implantação e desmobilização dos
canteiros, acampamentos e demais áreas de apoio, pela simples remoção da vegetação e
exposição do solo, movimentação de solos e rochas nas áreas de exploração de material de
construção, bota foras; (2) a terraplanagem, pela movimentação da terra, formação de
aterros e intensificação do tráfego; (3) a drenagem e Obras de Arte Correntes, pelo aumento
do fluxo de veículos; e (4) as Obras de Artes Especiais, pela movimentação da terra.
Deve-se atentar para a fragilidade desse impacto que são processos de contínuo
desenvolvimento e agravamento, caso não forem mitigados podem causar problemas
geotécnicos ao empreendimento e aos corpos hídricos próximos.
Fase de operação
Já na fase de operação do empreendimento o impacto foi classificado como sendo
adverso, de origem indireta, sendo permanente porém é reversível pois quando cessada a
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ação que gerou a alteração, o ambiente afetado tende a retornar ao seu estado anterior. Sua
abrangência é grande pois o alcance do impacto extrapola os limites de uma microbacia. Sua
magnitude é pequena, pois o alcance do impacto se limita à área de inserção do
empreendimento (ADA).
Este impacto pode ocorrer devido o aumento na circulação de veículos pesados,
porém em uma probabilidade de ocorrência pequena. Mesmo após a conclusão das obras de
restauração da rodovia, as áreas marginais continuam suscetíveis aos processos de
desestabilização, quer seja por processos naturais, quer pela inexistência de uma
manutenção adequada das áreas revegetadas.
Ademais, os processos erosivos se relacionam aos demais meios ao: (1) promover a
alteração dos corpos hídricos e a perda da fauna e, com isso, aumentar a pressão sobre
espécies vulneráveis e Unidades de Conservação (quando limítrofes a essas); e (2) aumentar
os riscos de enchentes, que acarreta em um aumento dos riscos à saúde, pressão sobre
infraestrutura urbana e interferência nas comunidades tradicionais (quando próximas as
erosões), esta última podendo levar a intensificação de conflitos locais e menor
envolvimento comunitário.
Por fim, existem momentos que este impacto será mitigado pelas atividades de
serviços de reabilitação ambiental, conservação e manutenção da via, das áreas verdes e
proteção da faixa de domínio. Todas estas atividades promoverão uma maior estabilidade
do solo.
7.1.3.1.8. Controle de processos erosivos
Indicadores
Para esse impacto serão adotados como indicadores a quantidade de processos
erosivos identificados após o início das obras para implementação do empreendimento e
durante a execução das obras de conservação e manutenção da rodovia, logo esse indicador
será utilizado tanto na fase de implementação como de operação,
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Associado a esse indicador deverão ser considerados os valores de referência da
Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005 que dispõe sobre a classificação dos
corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Isso tanto para a
fase de instalação como para a fase de operação, principalmente relacionados a sólidos em
suspensão, realizando o comparativo com as características dos corpos hídricos anteriores
ao início das obras.
Fase de implantação
Este impacto tem origem direto e é de expressão benéfica ele é permanente, porém
reversível. Sua abrangência é local e sua magnitude pequena pois alcance do impacto se
limita à área de inserção do empreendimento (ADA).
O impacto decorre da atividade de restauração que irá reduzir a quantidade de solo
exposto do próprio leito da rodovia, além das obras de recomposição de taludes e
recuperação das áreas degradadas, decorrentes de usos da época de implementação da
rodovia
Deve-se atentar para a fragilidade desse impacto que está relacionada ao
Quantitativo de cursos hídricos e a localização da rodovia em um interflúvio entre duas
importantes bacias: Purus e Madeira. Estes dois fatores combinados podem intensificar a
propagação do poluente na região.
Fase de operação
Para essa fase foi classificado como benéfico, de origem direta, sendo permanente
porém reversível. Sua abrangência é local e de magnitude pequena, pois o alcance do
impacto se limita à área de inserção do empreendimento (ADA).
Ele tem origem nas atividades de conservação e manutenção da rodovia e possui
sinergia com o aumento da cobertura florestal resulta na proteção do solo e/ou recursos
hídricos e auxilia na manutenção do equilíbrio ambiental ao ajudar na preservação dos
ecossistemas aquáticos, além de possibilitar uma trafegabilidade mais segura na rodovia.
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Deve-se atentar à fragilidade desse impacto pois o solo da região amazônica é
tipicamente arenoso.
7.1.3.2. Impactos ambientais no Meio Biótico
Os potenciais impactos negativos decorrentes da abertura e/ou pavimentação de
rodovias em leito de estradas na Amazônia são diversificados.
Dentre os impactos possíveis de ocorrer no meio biótico podemos destacar os
seguintes: favorecimento na extração ilegal de madeiras; perda de hábitats da fauna; maior
facilidade de implantação de lavouras e/ou pecuária extensiva; introdução de espécies
exóticas; aumento do efeito de borda sobre a vegetação remanescente; efeito de barreira
para a fauna, com perda ou dedução da conectividade; introdução de espécies vegetais
agrícolas; introdução de gramíneas exóticas na formação de pastagens; maior risco e
incidência de queimadas; maior pressão nas espécies vulneráveis, principalmente aquelas
com potencial cinegéticos e/ou com algum grau de ameaça para a flora ou com uso nobre da
madeira; interferência na qualidade da água, com consequências para a vida aquática;
alterações de movimentos migratórios de alguns animais; aumento do risco da erosão
genética de espécies da flora e fauna; redução de polinizadores e/ou dispersores de
sementes e/ou propágulos; reativação de acessos abandonados para a rodovia e abertura de
novos acessos à rodovia, o que favorece o processo de efeito “espinha de peixe”; entre
outros.
Considerando as relações com as atividades típicas da tipologia do empreendimento,
apresentada no quadro 7.1; considerando os aspectos inerentes a cada atividade e os
potenciais impactos decorrentes desses aspectos, apresentado no quadro 7.3; tem-se para o
meio biótico os seguintes componentes ambientais afetados pelo empreendimento:
•

áreas protegidas;

•

fauna;

•

flora;

•

hábitat;

•

vetores de agentes etiológicos e hospedeiros;
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•

biodiversidade

7.1.3.2.1. Risco de Incêndios Florestais
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: o fluxo de caminhões
tanques e veículos pesados na rodovia, o índice pluviométrico, a umidade do ar e a
topografia do terreno, para a fase de implantação; e os impactos e cenário aos quais os
incêndios florestais estão atrelados, na fase de operação.
Fase implantação da obra
Na fase de implantação, o risco de incêndios florestais decorre de dois momentos na
atividade de implantação de canteiros, acampamentos e demais obras de apoio, quais
sejam: da possibilidade de derramamento de efluentes inflamáveis e da intensificação do
tráfego. Neste último caso, o impacto também poderá ocorrer em outras seis atividades, a
saber: terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte corrente, obras de arte
especiais, desmontagem do canteiro de obras e retirada de entulho e resíduos.
Na possibilidade incêndios florestais provocados pelo derramamento de efluentes
inflamáveis tem-se uma relação direta com o aspecto, sendo, portanto, considerado um
impacto primeira ordem. Já no segundo caso, o risco de incêndios florestais é considerado
indireto, já que decorre do aumento do fluxo de veículos e/ou acidentes. Em ambos os casos,
o impacto em análise apresenta natureza adversa e ocasionará a redução da cobertura
florestal e perda de hábitat, podendo ocasionar ainda a pressão sobre espécies vulneráveis,
interferência em áreas legalmente protegidas e alterar o comportamento da fauna.
Quanto aos demais critérios, tem-se:
•

duração temporária e reversível, uma vez que cessada a ação que iniciou o impacto,
qual seja o derramamento de efluentes inflamáveis devido a acidentes rodoviários
na ADA, o impacto é cessado e o ambiente recuperado naturalmente ao longo do
tempo;
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•

temporalidade imediata, já que ocorrendo o acidente, em caso de incêndio
florestal, este se manifestará de forma imediata ou logo após a ação;

•

abrangência local, tendo em vista quantidade de efluentes inflamáveis derramado,
que tende a ser em baixa quantidade e a biomassa úmida do local;

•

cumulativo, já que este mesmo impacto pode ocorrer ao mesmo tempo em distintas
atividades de implantação da obra, potencializando os danos causados. Como já
mencionado o impacto decorre de sete atividades durante a fase de implantação,
que seguramente mais de uma ocorrerá de forma concomitante na execução da
obra;

•

sinergético com o impacto redução da cobertura florestal e/ou perda de hábitat,
potencializando a perda de espécie e aumento a pressão sobre espécies vulneráveis;

•

magnitude pequena, restrita a ADA, devido aos índices pluviométricos na região, a
alta umidade do ar e o terreno plano, características que diminuem a combustão e
propagação do fogo;

•

probabilidade de ocorrência baixa, devido a sua relação direta com acidentes que
venham a ocorrer durante a fase de implantação da obra, sendo o maior risco
provenientes do veículos pesados, que transportam efluentes inflamáveis. Porém,
devido as normas de segurança do trabalho estes riscos são minimizados;

•

e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Novo Código
Florestal (Lei 12.651/2012).

Fase de operação
Já na fase de operação, o risco de incêndios florestais, também de natureza adversa,
decorre exclusivamente da atividade de circulação de veículos e do aspecto intensificação do
tráfego. No entanto, a ocorrência do risco de incêndios florestais nesta fase se dá apenas de
forma indireta, tendo relação com os impactos: uso e ocupação do solo e grilagem,
implantação de atividades agropecuárias e extração ilegal de madeira, todos relacionados a
melhoria de acesso a região. Além disso, o impacto em análise também relaciona-se com o
aumento do fluxo de veículos e/ou acidentes, também ligado a melhoria de acesso.
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As queimadas provenientes do uso e ocupação do solo concentram-se mais na parte
sul da área de estudo. Este segmento não se encontra abarcado pelas Unidades de
Conservação presentes ao longo da BR-319/AM. Ademais, esta área enquadra-se na
categoria de Uso Consolidado/A Consolidar, do Macrozoneamento Ecológico-Econômico do
estado do Amazonas. Esta categoria divide-se em áreas com estrutura definitiva produtiva e
áreas com aptidão para a produção produtiva. Neste último caso, foram definidas faixas de
12 km de distância da BR-319/AM, iniciada logo após a base do exército e terminando no
limite sul da Resex Lago do Capanã Grande. Já ás áreas com estrutura definitiva produtiva
estendem-se até após o rio Madeira.
Esta categoria de Uso Consolidado/A Consolidar pode ser entendida de forma mais
sucinta como áreas de produção rural e agropecuária, que predominam o uso mais
extensivo do solo e na qual está concentrada a porção mais dinâmica da economia estadual.
Por este motivo, faz-se necessário intervenções para a manutenção das atividades e evitar o
uso indiscriminado do fogo. Não obstante, o macrozoneamento prevê como diretrizes para
estas áreas: promover a implantação de sistemas agroflorestais, garantir as APPs e Reservas
Legais, fiscalizar as modalidades de ocupação nas zonas de amortecimento das UCs,
incentivar o desenvolvimento de atividades alternativas (avicultura, fruticultura, atividades
agroecológicas), realizar um ZEE em escala de detalhe, dentre outros.
O uso do fogo na agricultura é uma tradição milenar na Amazônia, no entanto esta
prática não é mais sustentável, embora ainda utilizada devido ao seu baixo custo. Por este
motivo, os Programas de Gestão Ambiental, Educação Ambiental, Comunicação Social e
Monitoramento da Faixa de Domínio, bem o Plano Ambiental para Construção devem
trabalhar esta temática com a população local. Este esforço deve ser maior entre os meses
de julho a setembro, momento com maior foco de queimadas na região, segundo o
Programa de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais do INPE. Ressalta-se, no
entanto, que os focos de incêndios no Estado da Amazônia é baixo, quando comparado com
demais Estados.
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Figura 7.1 – Comparativo do dados no ano de 2020 com valores máximos, médios e mínimos no
período de 1998 até 02/07/2020. Fonte: Programa de Monitoramento e Risco de Queimadas e
Incêndios Florestais, INPE, 2020.

Quadro 7.5 – Distribuição dos focos por estados em abril/2020. Fonte: Programa de Monitoramento e
Risco de Queimadas e Incêndios Florestais, INPE, 2020.
Estado

Número de Focos

Mato Grosso

992

Mato Grosso do Sul

813

RIO grande do Sul

457

Paraná

309

Santa Catarina

308

São Paulo

252

Tocantins

221

Roraima

165

Goiás

156

Bahia

98

Maranhão

93

Minas Gerais

83

Pará

38

Piauí

35

Rondônia

33

Amazonas

12

Pernambuco

11

Rio de Janeiro

10

Espirito Santo

8

Sergipe

6
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Estado

Número de Focos

Alagoas

5

Distrito Federal

5

Acre

4

Rio Grande do Norte

2

Paraíba

1

Amapá

0

Embora se tenha dado ênfase as queimadas situadas fora das UCs, não significa que
a classificação destas áreas em legalmente protegidas as tornam imunes aos incêndios
florestais.
A ameaça direta de queimadas foi indicada na maior parte das atividades de
planejamento estratégico do interflúvio Purus-Madeira. O Plano de Manejo da Floresta
Nacional Balata-Tufari apontou que as queimadas estão associadas a ocupação de áreas fora
e no interior da UC, com fonte relacionada aos procedimentos de abertura de roçados.
Nos mapas de focos de calor, apresentado no referido Plano de Manejo, fica claro
que a ameaça fica bem caracterizada para os ambientes externos a UC, sendo
essencialmente vinculados as zonas de influências das duas grandes rodovias federais (BR230 e BR-319). No interior da UC a ameaça foi quase que imperceptível o que reflete a
ocupação atual bastante restrita observada nos dados de uso da terra. Deixa claro ainda que
a pavimentação das rodovias federais pode intensificar essa ameaça nos próximos anos.
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Figura 7.2 – Mapa da densidade dos focos de calor registrados para o período de 2013 a 2017 para a
FLONA de Balata-Tufari e entorno imediato. Fonte: Plano de Manejo da FLONA de Balata-Tufari,
ICMBio, 2019.

As consequências do impacto são as mesmas já apresentadas, quais sejam: redução
da cobertura florestal e perda de hábitat, que poderá ocasionar a pressão sobre espécies
vulneráveis, interferência em áreas legalmente protegidas e alteração no comportamento da
fauna.
Quanto aos demais critérios, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, devido principalmente aos impactos aos quais o
risco de incêndios florestais está relacionado. Estes impactos possuem como
objetivo a limpeza do terreno para ocupação, grilagem e pecuária. Não se trata,
portanto, apenas de uma queimada acidental ou que se almeja controlar, como na
fase de implantação da obra. Pelo contrário, a queimada é a primeira etapa de um
processo de desmatamento da região amazônica, para fins de ocupação da terra;

2236

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

•

temporalidade de longo prazo, já que decorre em sua grande parte de impactos
secundários relacionados a melhoria de acesso. Logo, depende de um cenário de
ocupação da região para se concretizar;

•

abrangência grande, extrapolando os limites de uma microbacia, porém ainda se
limita a bacia e aos municípios afetados. Esta abrangência se faz sentir mais na parte
sul do trecho, que não apresenta toda a sua extensão protegida por Unidades de
Conservação. Por analogia a outras rodovias na região norte do país, a queimada e o
desmatamento poderão chegar até as margens do rio Madeira. Ressalta-se que o
impacto em análise está intimamente relacionado a ocupação e uso do solo por
grilagem;

•

não cumulativo com as demais atividades da operação;

•

sinergético com o impacto redução da cobertura florestal e/ou perda de hábitat,
potencializando a perda de espécie e aumento a pressão sobre espécies vulneráveis
e áreas legalmente protegidas;

•

magnitude grande, devido principalmente aos objetivos que o incêndio florestal está
relacionado;

•

probabilidade de ocorrência alta, tendo como base estudos de casos similares em
outras rodovias na região amazônica, além de estar atrelado a etapa do processo de
desmatamento da floresta;

•

e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Novo Código
Florestal (Lei 12.651/2012).
Ademais, ressalta-se que a queima da biomassa nos ecossistemas tropicais,

associada à expansão da fronteira agrícola, à conversão de florestas e savanas em pastagens
e à renovação de pastagens e de cultivos agrícolas, é um dos principais fatores que causam
impactos sobre o clima e a biodiversidade. Mais do que 95% dos desmatamentos, incêndios
e emissões de carbono para a atmosfera na Amazônia brasileira ocorrem a 5 km das
estradas (LAURENCE et al., 2001).
No entanto, é importante observar que o fogo é usado para fins diversos na
agropecuária. Neste sentido, a prevenção de incêndios assume importância especial no
Brasil, inclusive na região que se insere o empreendimento. Por fim, as queimadas
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constituem um instrumento considerado indispensável por muitos produtores rurais e,
portanto, de difícil substituição a curto prazo.
7.1.3.2.2. Redução da cobertura florestal e/ou perda de hábitat
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: a extensão da área a ser
suprimida na ADA de acordo com a sua finalidade e intensificação do tráfego de veículos
pesados, para a fase de implantação; e os impactos e cenário aos quais a redução da
cobertura florestal e a perda de hábitat estão atreladas, na fase de operação.
Fase implantação da obra
Na fase de implantação, a redução da cobertura florestal e/ou perda de hábitat
decorre de três momentos na atividade de implantação de canteiros, acampamentos e
demais obras de apoio, quais sejam: remoção da vegetação, possibilidade de derramamento
de efluentes inflamáveis e intensificação do tráfego. Neste último caso, o impacto também
poderá ocorrer em outras seis atividades, a saber: terraplenagem, pavimentação, drenagem
e obras de arte corrente, obras de arte especiais, desmontagem do canteiro de obras e
retirada de entulho e resíduos.
Na remoção da vegetação tem-se uma relação direta com o aspecto, sendo,
portanto, considerado um impacto primeira ordem. Já nos demais aspectos, o impacto em
questão apresenta uma ocorrência indireta relacionando-se sempre com o impacto risco de
incêndios florestais. Este por sua vez decorre da possibilidade de acidentes na ADA e o
derramamento de efluentes inflamáveis. Em ambos os casos possui natureza adversa.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração temporária e reversível, uma vez que cessada a ação que iniciou o impacto,
que em sua grande parte se deve a remoção da vegetação e a intensificação do
tráfego, principalmente por veículos pesados e de transporte de efluentes
inflamáveis, o impacto é cessado e o ambiente recuperado naturalmente ao longo
do tempo. Porém, quanto a sua reversibilidade, cabe destacar que os Projetos de
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Restauração/Manutenção (2002-2010) preveem a recuperação das áreas que
sofreram intervenções;
•

temporalidade imediata, já que a simples remoção da vegetação já carreta na
redução da cobertura florestal e na perda de hábitats;

•

abrangência local, uma vez que o impacto decorre da instalação de áreas de apoio,
que necessariamente estão situados na ADA do empreendimento ou se acidentes
rodoviários, provocado pelo aumento do tráfego de veículos;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com o risco de incêndios florestais, efeito de bordo, efeito barreira e
fragmentação, potencializando a pressão sobre espécies vulneráveis;

•

magnitude pequena, restrita a ADA, devido a sua relação com as instalações de
canteiros e áreas de apoio e possíveis acidentes na rodovia;

•

probabilidade de ocorrência certa, faz-se necessário a remoção da vegetação, seja
para a instalação dos canteiros e áreas de apoio, seja para as atividades de execução
da obra, com o movimento do maquinário. No entanto, existe grande possibilidade
do aproveitamento das áreas de apoio já usadas nas obras de manutenção e
conservação da rodovia;

•

e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Novo Código
Florestal (Lei 12.651/2012).

Fase de operação
Já na fase de operação, a redução da cobertura florestal e/ou perda de hábitat,
também de natureza adversa, decorre exclusivamente da atividade de circulação de veículos
e do aspecto intensificação do tráfego. Logo, sua ocorrência é indireta na fase de operação,
possuindo como impactos percussores: uso e ocupação do solo e grilagem, implantação de
atividades agropecuárias e extração ilegal de madeira, todos relacionados a melhoria de
acesso a região.
Com base no já exposto, referente ao segmento desprotegido ao sul da área do
estudo enquadrado na categoria de Uso Consolidado/A Consolidar pelo Macrozoneamento
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Ecológico-Econômico do Estado do Amazonas, destaca-se que este segmento encontra-se
nos municípios de Manicoré e em Humaitá. Ressalta-se, ainda, que dos seis municípios
diretamente afetados pela restauração do empreendimento Manicoré encontra-se como o
quarto município com mais áreas desflorestada até 2019 no estado do Amazonas e Humaitá
está em décimo quatro.
Quadro 7.6 – Ranking dos municípios com maior área desflorestada no estado do Amazonas até 2019.
Fonte: TerraBrasilis-INPE, 2020.
Posição

Município

Área (km2)

Desflorestamento até
2019 (%)

1

Lábrea

69672

5175.3 (7.43%)

2

Apuí

54490

2910.6 (5.34%)

3

Boca do Acre

22595

2770.4 (12.26%)

4

Manicoré

48689

2174.6 (4.47%)

5

Itacoatiara

8927

1804.2 (20.21%)

Florestal até
2019 (%)
62257.5
(89.36%)
50750.2
(93.14%)
19642.2
(86.93%)
34525.0
(70.91%)
4627.3 (51.83%)
35985.5
(86.81%)
36259.0
(90.44%)

Não florestal até
2019 (%)
1793.3 (2.57%)
625.0 (1.15%)
58.4 (0.26%)
4146.5 (8.52%)
829.3 (9.29%)

6

Novo Aripuanã

41452

1710.1 (4.13%)

7

Maués

40090

1448.8 (3.61%)

8

Autazes

7636

1379.5 (18.07%)

4776.3 (62.55%)

464.3 (6.08%)

9

Manaus

11473

1269.1 (11.06%)

6972.3 (60.77%)

3.0 (0.03%)

10

São Gabriel da
Cachoeira

112476

1218.8 (1.08%)

11

Canutama

30278

1213.8 (4.01%)

12

Careiro

6127

1132.2 (18.48%)

4419.5 (72.13%)

80.7 (1.32%)

13

Parintins

5958

990.0 (16.62%)

1532.7 (25.73%)

1133.2 (19.02%)
3116.3 (9.32%)

88246.8
(78.46%)
27779.0
(91.75%)

1620.2 (3.91%)
872.3 (2.18%)

489.7 (0.44%)
988.3 (3.26%)

14

Humaitá

33428

918.7 (2.75%)

28608.8
(85.58%)

15

Manacapuru

7381

819.4 (11.10%)

3578.7 (48.49%)

805.6 (10.91%)

16

Barreirinha

5760

811.8 (14.09%)

3561.2 (61.83%)

408.6 (7.09%)

52954.4
(90.02%)
20343.5
(79.57%)
22242.0
(91.96%)

17

Coari

58828

791.2 (1.34%)

823.1 (1.40%)

18

Presidente
Figueiredo

25568

787.2 (3.08%)

19

Tefé

24186

691.7 (2.86%)

20

Rio Preto da Eva

5838

589.2 (10.09%)

5057.7 (86.63%)

0.0 (0.00%)

21

Careiro da Várzea

2641

578.8 (21.92%)

726.4 (27.50%)

707.8 (26.80%)
586.5 (1.32%)

1.1 (0.00%)
168.9 (0.70%)

22

Borba

44452

567.2 (1.28%)

41308.5
(92.93%)

23

Guajará

7984

532.9 (6.67%)

7237.0 (90.64%)

206.9 (2.59%)
344.4 (2.44%)

24

Nhamundá

14132

502.5 (3.56%)

12084.3
(85.51%)

25

Manaquiri

4001

502.5 (12.56%)

2713.5 (67.82%)

106.3 (2.66%)

26

Iranduba

2229

497.1 (22.30%)

618.4 (27.74%)

132.9 (5.96%)
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27

Nova Olinda do
Norte

5625

446.2 (7.93%)

4450.5 (79.12%)

281.0 (5.00%)

28

Silves

3758

441.0 (11.73%)

2589.6 (68.91%)

128.7 (3.42%)

29

Eirunepé

15608

394.2 (2.53%)

30

Tapauá

90962

376.8 (0.41%)

14654.4
(93.89%)
86480.0
(95.07%)

172.1 (1.10%)
2161.1 (2.38%)

Figura 7.3 – Área desmatada no bioma Amazônia até 2019, segundo dados do PRODES . Fonte:
TerraBrasilis-INPE, 2020.
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Figura 7.4 – Mapa da esquerda mostra uma visão da área do estudo e seu do seu entorno, com
destaque para as áreas desmatadas (PRODES). A figura da direita indica o segmento desprotegido, no
segmento sul da área do estudo, entre o entroncamento com a BR-230 e o limite sul da Reserva
Extrativista do Lago do Capanã Grande. Percebe-se neste caso a presença se área desmatada
(PRODES). Fonte: TerraBrasilis-INPE, 2020.

Quanto aos demais critérios do impacto para esta fase, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, devido principalmente aos impactos aos quais a
redução da cobertura florestal e a perda de hábitat estão relacionados. Estes
impactos possuem como objetivo a limpeza do terreno para ocupação, grilagem e
pecuária. Não se trata apenas de um processo de desmatamento ocasionado pela
instalação de frentes de obra, mas sim de um cenário de ocupação da região
amazônica;

•

temporalidade de longo prazo, já que decorre em grande parte de impactos
secundários relacionados a melhoria de acesso. Logo, depende de um cenário de
ocupação da região para se concretizar;

•

abrangência grande, extrapolando os limites de uma microbacia, porém ainda se
limita a bacia e aos municípios afetados. Esta abrangência se faz sentir mais na parte
sul do trecho, que não apresenta toda a sua extensão protegida por Unidades de
Conservação. Por analogia a outras rodovias na região norte do país, o
desmatamento poderá chegar até as margens do rio Madeira, nesta parte sul do
trecho. Ressalta-se que o impacto em análise está intimamente relacionado a
ocupação e uso do solo por grilagem e substituição da floresta por área de pasto;
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•

não cumulativo com as demais atividades da operação;

•

sinergético com os impactos risco de incêndios florestais, efeito de borda e efeito
barreira, potencializando a pressão sobre espécies vulneráveis e áreas legalmente
protegidas, além da intensificação de conflitos locais;

•

magnitude grande, primeiro devido à extensa abrangência do impacto, segundo
pelas consequências da perda de hábitat das espécies consideradas vulneráveis na
região e levantadas no diagnóstico;

•

probabilidade de ocorrência alta, tendo como base estudos de casos similares em
outras rodovias na região amazônica, além de estar atrelado a etapa do processo de
desmatamento da floresta;

•

e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Novo Código
Florestal (Lei 12.651/2012).
Por outro lado, deve-se considerar que a presença do mosaico de áreas protegidas

ao longo da BR-319, quais sejam Unidades de Conservação Federais e Estaduais, Terras
Indígenas, tem o potencial de contribuir para a diminuição desse impacto na região e
propiciar um cenário diferente em relação à BR-230 e BR-163.
Ademais, Forman (2000) estimou a perda direta de hábitats decorrente dos
6.200.000 km de rodovias públicas nos Estados Unidos em cerca de 1% da extensão
territorial daquele país. De forma comparativa, para uma malha rodoviária brasileira
implantada de 1.580.991 (DNIT, 2012) e supondo-se uma média de plataforma estradal de 8
m para aquelas de pista simples e 27 m para rodovias duplicadas, atingir-se-ia uma área em
torno de 12.800 km2, ou 0,15% da área territorial nacional. Ressalta-se que 86,5 % da malha
mencionada não são pavimentados. Para efeito de comparação de grandezas, no mesmo
ano de 2012 as 429 Unidades de Conservação (UCs) de Proteção Integral brasileiras atingiam
516.230, ou 6,1% da área continental do país, enquanto as 1.079 UCs de Uso Sustentável
totalizavam 943.635 km2, ou 11,1% do território, totalizando 17,2% de áreas protegidas
(LAUXEN, 2012; CNUC-MMA, 2012).
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7.1.3.2.3. Fragmentação da vegetação
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: a área a ser desmatada na
ADA, a ocorrência ou não da fragmentação e a consequências físicas e bióticas no meio, para
a fase de implantação; e os impactos e cenário aos quais a fragmentação da vegetação está
atrelada, na fase de operação.
Fase implantação da obra
Na fase de implantação, a fragmentação da vegetação decorre de dois momentos na
atividade de implantação de canteiros, acampamentos e demais obras de apoio, quais
sejam: da remoção da vegetação e da possibilidade de derramamento de efluentes.
Em ambos os aspectos a fragmentação da vegetação decorre da redução da
cobertura florestal e/ou perda de hábitats, que pode estar relacionado tanto ao aspecto
ambiental em si, quanto a outro impacto, como ao risco de incêndios florestais. Logo, a
fragmentação da vegetação possui natureza adversa. Além disso, sua ocorrência é indireta,
de segunda e terceira ordem.
Sendo assim, a fragmentação da vegetação é uma das possíveis consequências da
redução da cobertura florestal da área. Porém, é importante perceber que nem todo
desmatamento acarreta em fragmentação. Neste sentido, durante a fase de restauração da
rodovia este impacto dificilmente ocorrerá, isso porque a rodovia já se encontra implantada.
O impacto de fragmentação decorrente da construção da rodovia já se fez sentir na década
de 70, com a abertura do leito da estrada e a fragmentação da floresta em duas partes, uma
a leste e outra a oeste da rodovia. Para este empreendimento, durante a implantação de
canteiros, acampamentos e demais obras de apoio, o que ocorrerá é remoção da vegetação
na ADA, mas não a sua segregação. Ou seja, terá uma diminuição da cobertura florestal, mas
não a divisão desta vegetação. Ainda assim, em virtude do mosaico de Unidades de
Conservação presente ao longo da rodovia, entende-se que há grande possibilidade de
serem utilizados locais de antigos canteiros e áreas de apoio que foram usados nas obras de
manutenção/conservação da rodovia.
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O Plano de Gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do rio Amapá
também faz menção as fragmentações ocorridas na época da abertura das estradas e que
estas encontram-se em estágio de regeneração no momento. O plano cita que ao longo da
rodovia estadual AM-464 ocorrem capoeiras de aproximadamente 20 anos de idade, que
vêm avançando sobre a estrada estadual desde que o acesso de veículos pela rodovia
federal (BR-319) foi interrompido com a queda das pontes do Rio Amapá (km 40) e Matupiri
(km 76).
Dentre as consequências da fragmentação da vegetação cita-se: efeito de borda,
com alterações físicas (microclima) e bióticas (composição da fauna e flora); alterações nos
parâmetros físicos, químicos e biológicos dos sistema; disponibilidade energética; fluxo de
organismos; alteração nas inter-relações entre as espécies; mudança na composição da
comunidade, com alterações na riqueza e na abundância
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração temporária e reversível, uma vez que cessada a ação que iniciou o impacto,
qual seja o remoção da vegetação para implantação de canteiros de obra,
acampamentos e demais áreas de apoio ou pelo derramamento de efluentes
inflamáveis, devido a acidentes rodoviários na ADA, o impacto é cessado e o
ambiente recuperado naturalmente ao longo do tempo. Porém, quanto a sua
reversibilidade, cabe destacar que os Projetos de Restauração/Manutenção (20022010) preveem a recuperação das áreas que sofreram intervenções, conforme já
apontado;

•

temporalidade imediata, já que ao ocorrer a redução da cobertura florestal, sendo o
caso de fragmentação, esta acontecerá de forma imediata;

•

abrangência local, uma vez que o impacto decorre da instalação de áreas de apoio,
que necessariamente estão situados na ADA do empreendimento;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com a redução da cobertura florestal e/ou perda de hábitat e
atropelamentos de fauna, potencializando o efeito de borda e efeito barreira e
pressão sobre espécies vulneráveis;
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•

magnitude média, isso porque apesar da abrangência local a fragmentação interfere
no deslocamento e na área de vida dos animais, podendo comprometer sua
reprodução e busca por recursos naturais. Tais comprometimentos interferem não
apenas nos indivíduos afetados, mas na população como um todo;

•

probabilidade de ocorrência baixa, uma vez que existe baixa relação de
fragmentação com remoção da vegetação na área do estudo. Além disso, como já
enfatizado, existe grande possibilidade no aproveitamento de áreas de apoio já
utilizadas nas obras de manutenção e conservação da rodovia;

•

e, por fim, o impacto é abordado de forma indireta em norma nacional, a exemplo
do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012).

Fase de operação
Já na fase de operação, a fragmentação da vegetação, também de natureza adversa,
decorre exclusivamente da atividade de circulação de veículos e do aspecto intensificação do
tráfego. Assim como na implantação, a ocorrência da fragmentação da vegetação na
operação se dá apenas de forma indireta, tendo relação com os impactos: o uso e ocupação
do solo e grilagem, implantação de atividades agropecuárias e extração ilegal de madeira,
todos relacionados a melhoria de acesso a região.
Quanto aos demais critérios do impacto para esta fase, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, devido principalmente aos impactos aos quais a
fragmentação está relacionada. Estes impactos possuem como objetivo a limpeza do
terreno para ocupação, grilagem e pecuária. Não se trata apenas de um processo de
fragmentação causado por um desmatamento para instalação de frentes de obra,
mas sim de um cenário de desmatamento da região amazônica;

•

temporalidade de longo prazo, já que decorre em sua grande parte de impactos
secundários relacionados a melhoria de acesso. Logo, depende de um cenário de
ocupação da região para se concretizar;

•

abrangência grande, extrapolando os limites de uma microbacia, porém ainda se
limita a bacia e aos municípios afetados. Esta abrangência se faz sentir mais na parte
sul do trecho, que não apresenta toda a sua extensão protegida por Unidades de
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Conservação. Por analogia a outras rodovias na região norte do país, o
desmatamento e posterior fragmentação da vegetação poderão chegar até as
margens do rio Madeira, nesta parte sul do trecho. Ressalta-se que o impacto em
análise está intimamente relacionado a ocupação e uso do solo por grilagem e
substituição da floresta por área de pasto;
•

não cumulativo com as demais atividades da operação;

•

sinergético com o impacto redução da cobertura florestal e/ou perda de hábitat,
potencializando a perda de espécie e aumento a pressão sobre espécies vulneráveis
e áreas legalmente protegidas;

•

magnitude grande, primeiro devido a extensa abrangência do impacto, segundo
pelas consequências do efeito de borda e do isolamento da população faunística, o
que afeta a comunidade e não indivíduos;

•

probabilidade de ocorrência alta, tendo como base estudos de casos similares em
outras rodovias na região amazônica, além de estar atrelado a etapa do processo de
desmatamento da floresta;

•

e, por fim, o impacto é abordado de forma indireta em norma nacional, a exemplo
do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012).
No entanto, é importante ponderar que a presença do mosaico de áreas protegidas

ao longo da rodovia, quais sejam Unidades de Conservação Federais e Estaduais, Terras
Indígenas, e a possibilidade de melhoria da fiscalização contra ilícitos ambientais por parte
do Estado, têm o potencial de contribuir para a diminuição desse impacto na região.
7.1.3.2.4. Efeito de borda
O efeito de borda é uma consequência direta do processo de fragmentação florestal.
O desmatamento, ao segmentar a floresta, expõe novos perímetros da vegetação à matriz
antropizada. Deste modo, a borda da vegetação fica mais suscetível aos fatores ambientais
externos físicos e bióticos. A mudança na temperatura e umidade, penetração do vento,
invasões biológicas e demais fatores alteram a estrutura e composição da borda da
vegetação.
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Na região onde ocorre o chamado efeito de borda é possível distinguir padrões
diferentes na composição de espécies, quando comparamos com áreas que não fazem
contato com a matriz antropizada. Percebe-se uma maior abundância de espécies exóticas,
lianas e trepadeiras. De maneira geral, essas espécies possuem crescimento mais rápido,
ocasionado pela melhor entrada de luz.
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: a área a ser desmatada na
ADA, a ocorrência ou não da fragmentação e as consequências físicas e bióticas no meio,
para a fase de implantação; e os impactos e cenário aos quais o efeito de borda está
atrelada, na fase de operação.
Fase implantação da obra
Na fase de implantação, o efeito de borda está intimamente relacionado ao impacto
de fragmentação da vegetação, que por sua vez relaciona-se ao impacto de redução da
cobertura florestal e/ou perda de hábitat. Logo, trata-se de um impacto de ocorrência
indireta, além de possuir natureza adversa.
O impacto em análise se fará presente nas atividades de instalação de canteiros,
acampamentos e demais áreas de apoio, devido a remoção da vegetação. Porém, como já
abordado no impacto anterior, em virtude do mosaico de Unidades de Conservação
presente ao longo da rodovia, entende-se que há grande possibilidade de serem utilizados
locais de antigos canteiros e áreas de apoio que foram usados nas obras de
manutenção/conservação da rodovia.
Quanto aos demais critérios na fase de implantação da obra, tem-se:
•

duração temporária e reversível, uma vez que cessada a ação que iniciou o impacto,
qual seja remoção da vegetação para implantação de canteiros de obra,
acampamentos e demais áreas de apoio o impacto é cessado e o ambiente
recuperado naturalmente ao longo do tempo. Ressalta-se novamente que a
fragmentação do ambiente com o efeito de borda consequente ocorreu no
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momento da abertura da rodovia. Quanto a reversibilidade, cabe destacar, que os
Projetos de Restauração/Manutenção (2002-2010) preveem a recuperação das
áreas que sofreram intervenções, conforme já apontado;
•

temporalidade imediata, já que ao ocorrer a redução da cobertura florestal, sendo o
caso de fragmentação, o efeito de borda iniciará em um curto intervalo de tempo;

•

abrangência local, uma vez que trata-se apenas do efeito de borda em si, o qual
restringe-se aos primeiros metros da borda do fragmento. Além disso, decorrem das
atividades de instalação de estruturas na ADA;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com o efeito barreira, potencializando a alteração do hábitat, a mudança
no comportamento da fauna e a pressão sobre espécies vulneráveis;

•

magnitude média, isso porque apesar da abrangência local, o efeito de borda
interfere na composição da flora e fauna, interferindo na riqueza. Tais
comprometimentos interferem não apenas nos indivíduos afetados, mas na
população como um todo;

•

probabilidade de ocorrência baixa, uma vez que existe baixa relação de
fragmentação com remoção da vegetação na área do estudo. Além disso, como já
enfatizado, existe grande possibilidade no uso de áreas de apoio já usadas nas obras
de manutenção e conservação da rodovia;

•

e, por fim, o impacto é abordado de forma indireta em norma nacional, a exemplo
do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012).

Fase de operação
Já na fase de operação, o efeito de borda, também de natureza adversa, decorre
exclusivamente da atividade de circulação de veículos e do aspecto intensificação do
tráfego. A ocorrência do efeito de borda nesta fase também se dá de forma indireta, tendo
relação com os seguintes impactos: uso e ocupação do solo e grilagem, implantação de
atividades agropecuárias e extração ilegal de madeira, todos relacionados a melhoria de
acesso a região.
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Quanto aos demais critérios do impacto para esta fase, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, devido principalmente aos impactos aos quais o
efeito de borda está relacionado. Estes impactos possuem como objetivo a limpeza
do terreno para ocupação, grilagem e pecuária. Não se trata apenas de um processo
de fragmentação causado por um desmatamento para instalação de frentes de obra,
mas sim de um cenário de desmatamento da região amazônica;

•

temporalidade de longo prazo, já que decorre em sua grande parte de impactos
secundários relacionados a melhoria de acesso. Logo, depende de um cenário de
ocupação da região para se concretizar;

•

abrangência grande, extrapolando os limites de uma microbacia, porém ainda se
limita a bacia e aos municípios afetados. Esta abrangência se faz sentir mais na parte
sul do trecho, que não apresenta toda a sua extensão protegidas por Unidades de
Conservação. Por analogia a outras rodovias na região norte do país, o
desmatamento e posterior fragmentação da vegetação poderão chegar até as
margens do rio Madeira, nesta parte sul do trecho. Ressalta-se que o impacto em
análise está intimamente relacionado a ocupação e uso do solo por grilagem e
substituição da floresta por área de pasto;

•

não cumulativo com as demais atividades da operação;

•

sinergético com o efeito barreira, potencializando a alteração do hábitat, a mudança
no comportamento da fauna e a pressão sobre espécies vulneráveis;

•

magnitude grande, primeiro devido à extensa abrangência do impacto, segundo
pelas consequências do efeito de borda no meio físico e biótico e suas alterações na
composição da comunidade local;

•

probabilidade de ocorrência alta, tendo como base estudos de casos similares em
outras rodovias na região amazônica, além de estar atrelado a etapa do processo de
desmatamento da floresta;

•

e, por fim, o impacto é abordado de forma indireta em norma nacional, a exemplo
do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012).
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7.1.3.2.5. Diminuição na abundância da flora e/ou fauna local
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: a incidência de
atropelamentos, probabilidade de alteração de hábitats aquáticos, migração de indivíduos
ocasionados pela alteração do comportamento da fauna e redução da cobertura florestal,
para a fase de implantação; e atropelamentos e cenário de uso e ocupação, na fase de
operação.
Fase implantação da obra
Praticamente qualquer intervenção no meio que gere um impacto adverso terá
como resposta uma diminuição na abundância da flora e/ou fauna local.
Ao longo da fase de implantação do empreendimento este impacto decorre: do
atropelamento da fauna, da pressão sobre espécies vulneráveis, da alteração de hábitat
aquáticos e perda da fauna, da pressão sobre áreas legalmente protegidas, da alteração do
comportamento da fauna e da redução da cobertura florestal e perda de hábitat. Em todos
os casos o impacto em questão tem ocorrência indireta e possui natureza adversa.
Ressalta-se que a redução da abundância não está relacionada, necessariamente,
com a remoção da vegetação, mas com outros aspectos ambientais, quais sejam:
intensificação de uso do espaço, intensificação do tráfego, aumento de carga de sedimentos,
dentre outros. Como exemplo, o aspecto aumento da carga de sedimentos em cursos
hídricos promove uma menor produtividade primária, devido ao excesso de turbidez da
água, o que compromete a composição e estrutura da comunidade local. Caso não ocorra
uma intervenção a curto prazo, a poluição hídrica pode acarretar em um processo de
eutrofização do corpo hídrico, a depender do poluente.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração temporária e reversível, uma vez que cessada a ação que iniciou o impacto
o ambiente recupera-se naturalmente ao longo do tempo. Porém, quanto a sua
reversibilidade e ao impacto redução da cobertura florestal ao qual está
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relacionado, cabe destacar que os Projetos de Restauração/Manutenção (20022010) preveem a recuperação das áreas que sofreram intervenções;
•

temporalidade imediata, uma vez que a diminuição de indivíduos se dá de forma
imediata ou em um curto intervalo de tempo, a depender do impacto a qual se
relaciona. Se for considerado a perda de indivíduos da flora pela redução da
cobertura florestal, o impacto ocorre de forma imediata, caso se considere a
diminuição na abundância da fauna pela alteração no comportamento da fauna o
impacto ocorre em um curto intervalo de tempo. Em ambos os casos classifica-se
como de temporalidade imediata;

•

abrangência regional, uma vez que extrapola a ADA, mas sem atingir áreas
significativas. A diminuição na abundância da fauna decorrente de uma alteração do
comportamento da fauna não se restringe ao local, uma vez que o animal buscará
um abrigo seguro em uma distância muito maior que a da ADA, logo afeta a área do
entorno do empreendimento. Ou ainda os animais que são atropelados, por
exemplo, raramente possui como área de vida a ADA;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com o redução da cobertura florestal e/ou perda de hábitat,
potencializando a pressão sobre espécies vulneráveis;

•

magnitude média, não restrita a ADA, porém permanece próximo as suas
imediações. Justifica-se pelos impactos que a diminuição na abundância está
relacionada;

•

probabilidade de ocorrência certa, principalmente devido a diminuição na
abundância da flora pelo redução da cobertura florestal;

•

e, por fim, o impacto é abordado de forma indireta em norma nacional, a exemplo
do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) e Lei de Crimes Ambientais (Lei
9.605/1998).
Ademais, embora classificado como temporário e reversível, caso o impacto

ultrapasse a capacidade suporte do meio pode-se comprometer não apenas a duração,
como também a reversibilidade deste impacto.
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Fase de operação
Já na fase de operação, a diminuição na abundância da flora e/ou fauna local
decorre dos impactos: extração ilegal de madeira, atropelamento da fauna e aumento do
fluxo de veículos e acidentes, sempre de ocorrência indireta e natureza adversa. Todos os
impactos que se relaciona advém da melhoria de acesso a região.
Quanto aos demais critérios do impacto para esta fase, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, devido principalmente aos impactos aos quais a
diminuição na abundância da flora e fauna está relacionada. Estes impactos
possuem como objetivo a limpeza do terreno para ocupação, grilagem e pecuária.
Não se trata apenas de um processo de desmatamento ocasionado pela instalação
de frentes de obra, mas sim de um cenário de ocupação da região amazônica. Além
disso, os impactos também permanentes e irreversíveis advém dos atropelamentos
ocasionados pelo aumento do fluxo de veículos;

•

temporalidade imediata, devido principalmente a diminuição de indivíduos de fauna
por atropelamento, ocasionado pela intensificação do tráfego. Porém, este impacto
poderá ser agravado a longo prazo em virtude da relação com os impactos de uso e
ocupação do solo e grilagem, implantação de atividades agropecuárias e extração
ilegal de madeira;

•

abrangência regional, de forma imediata e prioritária devido aos atropelamentos
ocasionados pela intensificação do tráfego. No entanto, pode chegar a uma
abrangência grande em um período médio a longo, a depender do cenário de
ocupação da região;

•

cumulativo, devido a possibilidade de diminuição da fauna de forma concomitante
pelo atropelamento e pelo uso e ocupação do solo e grilagem, além de atividades
agropecuárias;

•

sinergético com os impactos risco de incêndios florestais, efeito de borda e efeito
barreira, potencializando a pressão sobre espécies vulneráveis e áreas legalmente
protegidas, além da intensificação de conflitos locais;

•

magnitude média, de forma imediata e prioritária devido aos atropelamentos
ocasionados pela intensificação do tráfego. No entanto, pode chegar a uma
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magnitude grande em um período médio a longo, a depender do cenário de
ocupação da região, principalmente na parte sul do trecho, que não está totalmente
protegidos por UCs;
•

probabilidade certa, em virtude da perda da fauna pelos atropelamentos e do uso e
ocupação do solo as margens da rodovia na parte sul do trecho;

•

e, por fim, o impacto é abordado de forma indireta em norma nacional, a exemplo
do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012) e Lei de Crimes Ambientais (Lei
9.605/1998).
Ressalta-se a frequência de acidentes envolvendo veículos tanque, transportadores

de produtos perigosos, e a consequente contaminação dos cursos hídricos ao longo da
rodovia, como outra ação que pode resultar na perda da abundância da flora e/ou fauna
local.
7.1.3.2.6. Efeito barreira
A rodovia funciona como uma barreira física que impede ou reduz o deslocamento
de animais entre os hábitats, acarretando na diminuição do fluxo gênico e no aumento de
endocruzamento. Todavia, este impacto decorre da implantação do empreendimento e não
de sua restauração. Como já debatido em outro momento, nem toda remoção da vegetação
na ADA produzirá uma fragmentação da vegetação.
Ressalta-se que este impacto também se faz sentir na ictiofauna, pois caso as
espécies migratórias não consigam ultrapassar os canais artificiais de drenagem ocorrerá o
comprometimento da reprodução, com as mesmas consequências populacionais de deriva
gênica e aumento de endocruzamentos já mencionados.
Embora prejudicial a todas as espécies o efeito barreira potencializa as ameaças para
aquelas espécies vulneráveis, quais sejam: ameaçadas de extinção, raras e endêmicas. O
diagnóstico do meio biótico identificou 487 espécies vulneráveis, das quais 282 pertencem a
fauna terrestre e 205 a ictiofauna. Este valor equivale a aproximadamente 44,92% da fauna
registrada na área do empreendimento. Das 10 espécies de mamíferos classificadas como de
ameaçadas de extinção nas categorias vulnerabilidade e em perigo (ICMBio, 2018; PRIM,

2254

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

2018; IUCN, 2020) seis merecem destaque quanto ao efeito de borda, sendo elas: Lagothrix
cana (macaco- barrigudo), Atelocynus microtis (cachorro-do-mato-de-orelhas-curtas),
Priodontes maximus (tatu-canastra), Panthera onca (onça-pintada), Puma concolor (onçaparda) e Tapirus terrestris (anta). Tem-se ainda a ave inambu-serra (Tinamus tao) (inambuserra) e o tracajá Podocnemis unifilis. Outras igualmente sensíveis ao efeito barreira
levantadas foram: Rhinella marina, Ameiva ameiva, Cuniculus paca, Myoprocta pratti,
Proechimys sp.
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: a área a ser desmatada na
ADA e a ocorrência ou não da fragmentação, para a fase de implantação; e os impactos e
cenário aos quais o efeito barreira está atrelado, na fase de operação.
Fase implantação da obra
Na fase de implantação, o efeito barreira está intimamente relacionado ao impacto
de fragmentação da vegetação, que por sua vez relaciona-se ao impacto de redução da
cobertura florestal e/ou perda de hábitat. Logo, trata-se de um impacto de ocorrência
indireta, além de possuir natureza adversa.
O impacto em análise se fará presente nas atividades de instalação de canteiros,
acampamentos e demais áreas de apoio, devido a remoção da vegetação. Porém, como já
abordado no impacto anterior, em virtude do mosaico de Unidades de Conservação
presente ao longo da rodovia, entende-se que há grande possibilidade de serem utilizados
locais de antigos canteiros e áreas de apoio que foram utilizadas nas obras de
manutenção/conservação da rodovia.
Quanto aos demais critérios na fase de implantação da obra, tem-se:
•

duração temporária e reversível, uma vez que cessada a ação que iniciou o impacto,
qual seja o remoção da vegetação para implantação de canteiros de obra,
acampamentos e demais áreas de apoio o impacto é cessado e o ambiente
recuperado naturalmente ao longo do tempo. Ressalta-se novamente que a
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fragmentação do ambiente com o efeito barreira consequente ocorreu no momento
da abertura da rodovia. Quanto a reversibilidade, cabe destacar, que os Projetos de
Restauração/Manutenção (2002-2010) preveem a recuperação das áreas que
sofreram intervenções;
•

temporalidade imediata, já que ao ocorrer a redução da cobertura florestal, sendo o
caso de fragmentação, o efeito barreira estará automaticamente instalado;

•

abrangência local, uma vez que trata-se apenas do efeito barreira produzido, o qual
restringe-se a área suprimida. Além disso, decorrem das atividades de instalação de
estruturas na ADA;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com o efeito de borda, potencializando a alteração do hábitat, a
mudança no comportamento da fauna e a pressão sobre espécies vulneráveis;

•

magnitude média, isso porque apesar da abrangência local, o efeito barreira
interfere na comunidade faunística como um todo, devido ao isolamento
reprodutivo e barreira para possíveis recursos;

•

probabilidade de ocorrência baixa, uma vez que existe baixa relação de
fragmentação com remoção da vegetação na área do estudo. Além disso, como já
enfatizado, existe grande possibilidade no uso de áreas de apoio já utilizadas nas
obras de manutenção e conservação da rodovia;

•

e, por fim, o impacto é abordado de forma indireta em norma nacional, a exemplo
do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012).

Fase de operação
Já na fase de operação, o efeito barreira, também de natureza adversa, decorre
exclusivamente da atividade de circulação de veículos e do aspecto intensificação do
tráfego. A ocorrência do efeito barreira nesta fase também se dá de forma indireta, tendo
relação com os seguintes impactos: uso e ocupação do solo e grilagem, implantação de
atividades agropecuárias e extração ilegal de madeira, todos relacionados a melhoria de
acesso a região.

2256

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Quanto aos demais critérios do impacto para esta fase, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, devido principalmente aos impactos aos quais o
efeito barreira está relacionado. Estes impactos possuem como objetivo a limpeza
do terreno para ocupação, grilagem e pecuária. Não se trata apenas de um processo
de fragmentação causado por um desmatamento para instalação de frentes de obra,
mas sim de um cenário de desmatamento da região amazônica por uso e ocupação
do solo para grilagem e atividades agropecuárias;

•

temporalidade de longo prazo, já que decorre em sua grande parte de impactos
secundários relacionados a melhoria de acesso. Logo, depende de um cenário de
ocupação da região para se concretizar;

•

abrangência grande, extrapolando os limites de uma microbacia, porém ainda se
limita a bacia e aos municípios afetados. Esta abrangência se faz sentir mais na parte
sul do trecho, que não apresenta toda a sua extensão protegidas por Unidades de
Conservação. Por analogia a outras rodovias na região norte do país, o
desmatamento e posterior fragmentação da vegetação poderão chegar até as
margens do rio Madeira, nesta parte sul do trecho. Ressalta-se que o impacto em
análise está intimamente relacionado a ocupação e uso do solo por grilagem e
substituição da floresta por área de pasto;

•

não cumulativo com as demais atividades da operação;

•

sinergético com o efeito de borda, potencializando a alteração do hábitat, a
mudança no comportamento da fauna e a pressão sobre espécies vulneráveis;

•

magnitude grande, primeiro devido a extensa abrangência do impacto, segundo
pelas consequências do efeito barreira na comunidade faunística regional;

•

probabilidade de ocorrência alta, tendo como base estudos de casos similares em
outras rodovias na região amazônica, além de estar atrelado a etapa do processo de
desmatamento da floresta;

•

e, por fim, o impacto é abordado de forma indireta em norma nacional, a exemplo
do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012).
Ainda assim, em virtude do mosaico de Unidades de Conservação presente ao longo

da rodovia, entende-se que há grande possibilidade de serem utilizados locais de antigos
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canteiros e áreas de apoio que foram usados nas obras de manutenção/conservação da
rodovia.
7.1.3.2.7. Atropelamento da fauna
Algumas espécies possuem uma incidência maior de atropelamentos no território
nacional, devido a sua morfologia. Neste sentido, tem-se o tamanduá-bandeira
(Myrmecopha tridactyla), que possui visão e audição ruins, aumentando as chances de
acidentes. Além disso, os hábitos ecológicos, de forrageamento e até repulsa por parte da
população (casos das serpentes, que são atropeladas de forma proposital) podem
potencializar as taxas de atropelamentos.
O atropelamento da fauna é um problema ambiental especialmente preocupante
devido à grande frequência em sua ocorrência. Há estimativa de que 475 milhões de animais
são atropelados a cada ano no Brasil, uma média de mis de 15 atropelamentos por segundo
(CBEE, 2020). A perda de ambientes naturais, mesmo que degradados, bem como a retirada
da cobertura vegetal, geram um número elevado de animais em situação de fuga e busca de
novos abrigos mais seguros, potencializando a ocorrência de atropelamentos nas estradas.
Noventa por cento dos animais atropelados são pequenos vertebrados, sendo os
vertebrados de grande porte os menos vulneráveis, com menos de 1% dos casos de
atropelamento.
Ressalta-se que o diagnóstico constatou uma elevada abundância do grupo mais
vulnerável a atropelamentos (vertebrados de pequeno e médio porte), a citar: Proechimys
cuvieri, Gurlinguetus flaviventer, Oecomys bicolor, Marmosops noctivagus, Cuniculus paca,
Dasyprocta

sp,

Iguana

iguana,

Tupinambis

teguixin,

além

de

uma

elevada

representatividade de anuros, principalmente da família Bufonidae, e de serpentes,
principalmente os representantes da família Boidae, como Epicrates cenchria e Eunectes
murinus.
Neste estudo a maior abundância de atropelamentos decorreu de animais de
pequeno porte, com forte predominância dos anfíbios e répteis, em especial do anuro
Rhinella marina.
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Por fim, sabe-se que, em regra, os locais onde os animais interagem com maior
frequência na rodovia estão positivamente relacionados com as áreas de segmentos
florestais e drenagem. No entanto, a rodovia em questão apresenta uma particularidade em
relação a grande maioria das rodovias no país, pois os fragmentos florestais são
praticamente ausentes, estando o trecho estudado cercado, em quase a sua totalidade, por
áreas protegidas em ótimo estado de conservação. Desse modo, quase não há fragmentos
na rodovia atualmente. Tem-se, com isso, uma grande área homogênea florestada. Porém, a
rodovia em faixa simples, caso em questão, tende a aumentar o número de atropelamentos.
As queimadas também assumem um papel importante no atropelamento da fauna,
uma vez que aumenta a probabilidade dos animais atravessarem a estrada. Durante a fase
de implantação o risco de incêndio florestal decorrente das atividades apresenta uma baixa
probabilidade e magnitude, porém na fase de operação, devido aos impactos de uso e
ocupação do solo aos quais os incêndios estão relacionados sua ocorrência é maior.
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: intensificação do tráfego,
para a fase de implantação; e a intensificação do tráfego atrelado a melhor trafegabilidade,
na fase de operação.
Fase implantação da obra
O atropelamento da fauna, embora de ocorrência indireta, está presente em
praticamente todas as atividades de implantação da obra, quais sejam: implantação de
canteiros de obra, acampamentos e demais obras de apoio; terraplanagem; drenagem e
Obras de Arte Corrente; pavimentação; obras de arte especiais; desmontagem dos canteiros
de obra; e retirada de entulhos e resíduos. Este impacto, de natureza adversa, resulta, em
grande parte das vezes, da intensificação do tráfego. Porém também pode estar relacionado
a melhoria do tráfego.
Quanto aos demais critérios, tem-se:
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•

duração temporária e irreversível, uma vez que decorre das atividades de
implantação da obra e que tem um tempo de execução. No entanto, por tratar-se da
morte dos animais por atropelamento o impacto é classificado como irreversível;

•

temporalidade imediata, uma vez que com o aumento do tráfego a tendência é que
em um curto intervalo de tempo tenha-se a morte dos animais por atropelamento;

•

abrangência regional, já que, embora o atropelamento dos animais ocorra na
rodovia, suas consequências na população afetam além da ADA;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com o impacto efeito barreira, potencializando a pressão sobre espécies
vulneráveis;

•

magnitude média, uma vez que extrapola os limites da ADA, mas permanece
próximo as suas imediações. Isso porque a perda de indivíduos tem influência direta
na diversidade genética da população;

•

probabilidade certa, embora na fase de implantação a incidência de atropelamentos
tende a ser baixa, em virtude das normas de segurança de trabalho e velocidade
controlada do veículos, a sua ocorrência é inevitável;

•

e, por fim, o impacto não é tratado em nenhuma norma ou legislação.

Fase de operação
Já na fase de operação, este impacto decorre do aumento do fluxo de veículos,
devido à intensificação do tráfego e melhor trafegabilidade. Assim como na implantação o
impacto tem ocorrência indireta e natureza adversa.
Quanto aos demais critérios, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, uma vez que está relacionado a circulação dos
veículos de usuários da rodovia;

•

temporalidade imediata, por sua relação com o tráfego da rodovia;

•

abrangência regional, pelos mesmo motivos já citados na fase de implantação;
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•

cumulativo, uma vez que as atividades circulação de veículos e conservação da via
podem ocorrer de forma concomitante e ambas as atividades resultam na
intensificação do tráfego e consequente atropelamento da fauna;

•

sinergético com o impacto efeito barreira, potencializando a pressão sobre espécies
vulneráveis;

•

magnitude grande, pela interferência causada na comunidade faunística, porém
potencializada pela maior incidência de atropelamentos devido a melhoria de
trafegabilidade e maior velocidade empregada no trecho agora pavimentado;

•

probabilidade de ocorrência certa, tendo como base os estudos conduzidos a
respeito de ecologia de estrada;

•

e, por fim, o impacto não é tratado em nenhuma norma ou legislação.

A relação entre aumento de atropelamentos de fauna e velocidade, devido ao trecho
pavimentado, pode ser melhor constatada com os dados de atropelamentos levantados ao
longo da BR-319/AM. Nesta análise foram comparados os registros de atropelamentos de
três trechos distintos da BR-319/AM. Um deles, nomeado como trecho do meio corresponde
a área alvo deste estudo e não encontra-se pavimentado. Ao passo que os outros dois
trechos, segmentos A e B, já foram restaurados e encontram-se pavimentados.
O trecho do meio apresenta 405,7 km de extensão, enquanto que o segmento A possui
176,9 km de extensão e o segmento B 221,3 km. Para a comparação das três áreas foram
consideradas as mesmas campanhas, ou seja, no mesmo período e com o mesmo esforço de
amostragem.
No total foram registrados 1.270 atropelamentos nas 23 campanhas analisadas, sendo os
trecho do segmento A mais afetado, seguido do segmento B e trecho do meio, conforme a
figura a seguir. Observa-se uma diferença robusta de atropelamentos nos trechos
pavimentados, segmentos A e B, em relação ao segmento não pavimentado, trecho do meio.
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Figura 7.5 – Registros de atropelamentos da fauna em três trechos distintos da BR-319/AM. O trecho
do meio, não pavimentado, refere-se a área alvo deste estudo, enquanto os segmentos A e B
correspondem a trechos já pavimentados da rodovia.

A figura a seguir mostra a média de atropelamentos por km em cada segmento
estudado. Novamente percebe-se uma diferença razoável entre os segmentos A e B em
ralação ao trecho do meio. No entanto, para se afirmar que as diferenças entre as médias
são realmente significativas procedeu-se a uma análise de variância (ANOVA).
4,000
3,500
3,000
2,500
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1,000
0,500
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3,403
2,692
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Meio
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Média de atropelamentos/km
Figura 7.6 – Registros de atropelamentos da fauna em três trechos distintos da BR-319/AM. O trecho
do meio, não pavimentado, refere-se a área alvo deste estudo, enquanto os segmentos A e B
correspondem a trechos já pavimentados da rodovia.
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Para execução do teste formulou-se as seguintes hipóteses a serem verificadas:
H0: Não existe diferença significativa nas médias de atropelamentos entre os
trechos;
H1: Existe diferença significativa nas médias de atropelamentos entre os trechos.
Além disso, determinou-se o nível de significância de 5% (significante) associado a 2
graus de liberdade de tratamento e 66 graus de liberdade de resíduo, correspondente a um
valor de F de 4,49. Por fim, calculou-se o valor da estatística do teste, que apontou para um
F de 11,81, logo rejeita-se a hipótese nula ao nível de significância de 5%. Além disso, o pvalor encontrado foi de 0,01246. Por fim, a análise de Kruskall-Wallis também apontou para
uma diferença significativa entre as média, com p-valor de 8,1333.
As análises também foram submetidas ao teste de Tukey, que apontou uma
semelhança entre os segmentos A e B, porém uma diferença significativa destes com o
trecho do meio. Isso significa que se pode afirmar uma relação direta entre pavimentação e
aumento do atropelamento da fauna.
Quadro 7.7 – Resultado da análise de Tukey indicando graus de semelhanças entre os segmentos
analisados.
Meio
Meio
Segmento A

3,784

Segmento B

3,544

Segmento A

Segmento B

0,02513

0,03852
0,9842

0,2403

7.1.3.2.8. Alteração no comportamento da fauna
O aumento do tráfego e dos ruídos atua especialmente na avifauna local. Sua
comunicação é afetada, com consequências em seu comportamento de corte e sucesso
reprodutivo (HALFWERK et al., 2011). Dependendo da intensidade do tráfego, os efeitos
sobre as aves podem ser observados em até 2,8 km (SPELLERBERG, 2002), motivo pelo qual
sua abrangência teve uma classificação regional. Anfíbios também podem alterar seus
padrões de vocalização em decorrência de altos níveis de ruídos provocados pelo tráfego,
com eventuais reflexos reprodutivos (CUNNINGTON & FAHRIG, 2010).
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Existe uma correlação forte entre o afugentamento e o porte e fluxo de veículos na
rodovia. Estudos mostram que rodovias com menos pistas e tráfego médio tendem a
provocar mais mortes por atropelamento (VAN LANGEVELDE et al., 2009), enquanto
rodovias largas e com muito movimento acarretam em maior evitamento por parte da fauna
(SCEILER & HELLDIN, 2006).
Carece de estudos que tratem da relação entre a exposição prolongada e continua
dos ruídos com a habituação dos animais. No entanto, é certo que esta barreira sonora age
de forma seleta nas espécies, afugentando com maior frequência os cervídeos, como
Mazama sp. Por outro lado, age de forma indiferente em tantas outras espécies, geralmente
predadores ou animais com elevada atividade de forrageamento e extensa área de vida.
Alteração no regime hídrico e poluição da água acarreta mudanças nos hábitats
aquáticos. Observada na fase de construção devido ao favorecimento aos escorregamentos
de terra, gera considerável aporte de sedimentos aos sistemas aquáticos. Influindo
diretamente sobre a turbidez dos mananciais hídricos e causando distúrbios nestes
ecossistemas, sedimentos podem atingir áreas sensíveis em uma distância de até 89 metros
da rodovia (SPELLERBERG, 2002). Tais alterações podem afetar a abundância e a riqueza da
comunidade de peixes e zoobentos. A depender do nível de poluição, tempo de exposição e
grau de alteração do regime hídrico, este impacto sobre a comunidade aquática pode ter um
caráter temporário e reversível, muito embora a possibilidade seja baixa.
Ademais, o aumento da luminosidade provocado pelos faróis dos veículos interfere
na visão dos animais, prejudicando a noção do espaço. Esta relação já ficou comprovada
para felinos e parece interferir também em outros táxons.
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: intensificação do tráfego,
para a fase de implantação; e a intensificação do tráfego atrelado a melhor trafegabilidade,
na fase de operação.
Fase implantação da obra
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A alteração no comportamento da fauna é um impacto que associa-se com muitos
outros impactos e ações da obra. Isso porque praticamente qualquer atividade que gere
mudança no meio irá interferir em menor ou maior grau no comportamento da fauna local.
Na fase de implantação, por exemplo, a alteração no comportamento da fauna está
presente em todas as ações da atividade de implantação de canteiros, acampamentos e
demais obras de apoio. Nesta atividade, o impacto manifesta-se sempre de forma adversa,
podendo ocorrer de forma direta ou indireta, a depender do aspecto ambiental o qual se
relaciona. Sua presença nas demais atividades e ações na fase de implantação também é
válida.
A intensificação do uso e do espaço gera uma relação direta com o impacto em
análise, independente de qual atividade ele se encontre. Por outro lado, a alteração no
comportamento da fauna assume uma ocorrência indireta quando se relaciona com o
aumento no fluxo de veículo relacionado a intensificação do tráfego, por exemplo.
Quanto aos demais critérios, tem-se:
•

duração temporária e reversível, uma vez que decorre das atividades de
implantação da obra e que tem um tempo certo de execução. A reversibilidade pode
assumir, em alguns poucos casos, um caráter irreversível a depender da intensidade
de alteração que ocorra no ambiente, que pode levar o afugentamento da fauna;

•

temporalidade imediata, podendo ocorrer de ímpeto ou em um curto intervalo de
tempo a depender da atividade ou impacto que se relaciona;

•

abrangência regional, pois extrapola a ADA, porém permanece nas proximidades da
obra. Seu caráter regional deve-se as mudanças que invariavelmente ocorrerão na
comunidade faunística, devido a alterações na densidade, no uso de hábitat, no
comportamento reprodutivo e na intensificação pela competição por recursos;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com o impacto pressão sobre as espécies vulneráveis, potencializando a
diminuição na abundância da fauna local;
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•

magnitude média, uma vez que extrapola os limites da ADA, mas permanece
próximo as suas imediações, devido aos motivos já expostos;

•

probabilidade certa, em virtude da sua sinergia com as atividades e impactos na fase
de implantação;

•

e, por fim, o impacto não é tratado em nenhuma norma ou legislação.

Fase de operação
Já na fase de operação, a alteração no comportamento da fauna, também de
natureza adversa, decorre das atividades de circulação de veículos, da conservação e
manutenção da via e das áreas verdes. Sua ocorrência manifesta-se apenas de forma
indireta na operação e possui natureza adversa, majoritariamente, ou benéfica. Possui como
impactos percussores: uso e ocupação do solo e grilagem, implantação de atividades
agropecuárias e extração ilegal de madeira, poluição do ar, poluição sonora, contaminação
do solo e da água e incremento de hábitats.
Quanto aos demais critérios, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, uma vez que está relacionado aos impactos
aumento no fluxo de veículos, melhoria de acesso e aumento da cobertura florestal;

•

temporalidade imediata, por sua relação com o tráfego da rodovia;

•

abrangência regional, por interferir nas populações e na comunidade faunística de
maneira mais ampla;

•

cumulativo, uma vez que as atividades circulação de veículos e conservação da via
podem ocorrer de forma concomitante e no mesmo espaço, resultando na
intensificação do tráfego e consequente alteração no comportamento da fauna;

•

sinergético com o impacto pressão sobre espécies vulneráveis, potencializando a
diminuição na abundância da fauna;

•

magnitude média, pelos mesmos motivos expostos na fase de implantação;

•

probabilidade de ocorrência certa, tendo como base os impactos relacionados;

•

e, por fim, o impacto não é tratado em nenhuma norma ou legislação.
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7.1.3.2.9. Pressão sobre espécies vulneráveis
Assim como no impacto anterior, a pressão sobre espécies vulneráveis relaciona-se
com diversos impactos e aspectos ambientais, sendo esta relação dependente da atividade
ou ação analisada.
O termo espécies vulneráveis engloba espécies sensíveis, ameaçadas e de interesse
cinegético. Logo, este impacto funciona como um medidor dos impactos regionais.
Interessante também é perceber sua relação com a pressão sobre as Unidades de
Conservação, tendo em vista o papel na manutenção do equilíbrio ecológico que tais animais
proporcionam.
O adensamento populacional próximo à mata, provocado pelos funcionários nos
canteiros de obra, e o desenvolvimento regional ao longo da rodovia, na fase de operação,
provocam o aumento da caça predatória sobre aquelas espécies consideradas cinegéticas e
xerimbabos. Ressalta-se que o diagnóstico levantou aproximadamente 44,92% da fauna
terrestre como sendo vulnerável, com destaque para as espécies mais abundantes, como:
Lagothrix cana, Sapajus sp,

Saguinus sp, sendo comum o seu uso como animais de

companhia, e Cuniculus paca, Dasyprocta sp, Pecari tajacu, Paleosunctus sp, como espécies
cinegéticas.
Dentre as espécies bioindicadoras cita-se: Atelocynus microtis (cachorro-do-matode-orelhas-curtas), Cuniculus paca (paca), Inia geoffrensis (boto-cor-de-rosa), Panthera onca
(onça-pintada), Pecari tajacu (caititu), Adenomera andreae (rãnzinha), Dendropsophus nanus
(perereca), Podocnemis unifilis (tracajá), Amazona farinosa (papagaio-moleiro), Capito
auratus (capitão-de-fronte-dourada), dentre outras. A lista completa de espécies
biodindicadoras consta no diagnóstico da fauna.
Quanto as espécies cinegéticas destacam-se as espécies das famílias Tayassuidae,
Cervidae e Dasyproctidae, que possuem potencial cinegético para a população local.
Ressalta-se que a cutia (Dasyprocta cf. fuliginosa), a paca (Cuniculus paca) e o caititu (Pecari
tajacu), estão entre as oito espécies mais abundantes de mamíferos do estudo, o que facilita
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a sua caça predatória. Ademais, cita-se a rã-pimenta (Leptodactylus pentadactylus), o teiú
(Tupinambis teguixin), e a sucuri (Eunectes murinus).
As espécies cinegéticas identificadas no estudo também foram citadas como vulneráveis nos
Planos de Manejos das UCs da região. Os moradores da Resex do Lago do Capanã Grande,
por exemplo, mencionaram caçar 15 espécies de vertebrados entre mamíferos e aves. A
paca (Cuniculus paca), o veado (Mazama sp.), o tatu (Dasypus sp), a cutia (Dasyprocta sp) e o
macaco-guariba (Alouatta sp) foram os mais citados, indicando que estes possam ser os
animais frequentemente mais abatidos nas incursões de caça. Também foi relatado o
consumo do tracajá (Podocnemis unifilis), pois essa espécie de acordo com os mesmos
ocorre em maior quantidade no lago. Cabe ressaltar que esta foi a única espécie ameaçada
da herpetofauna identificada no estudo da BR-319/AM.
O diagnóstico da BR-319/AM, registrou indivíduos da espécie Inia geoffrensis (botocor-de-rosa), no rio Igapó-Açu. Embora categorizada como “Em perigo” pelo ICMBio (2018) e
como “Vulnerável” pela IUCN (2019), as principais ameaças a esta espécies são: construção
de hidrelétricas, contaminação da água por mercúrio vindo de garimpos de ouro e captura
causada pela demanda de iscas para a pesca da piracatinga (Calophysus macropterus). Não
obstante, nenhuma destas ameaças foram levantadas na comunidade do Igapó-Açu. Por
este motivo, recomenda-se apenas as atividades preventivas no momento da construção da
ponte, além de um acompanhamento dos indivíduos durante as campanhas de
monitoramento da fauna. Maiores informações a respeito das medidas preventivas e
sugestões para o monitoramento constam no diagnóstico da fauna.
Dentre as espécies de flora ameaçadas destacam-se o palmito-jussara (Euterpe
edulis), breu-grande (Protium giganteum), jatobá (Hymenaea parviflora), pau-rosa (Aniba
rosaeodora), castanheira (Bertholletia excelsa) e cedro (Cedrela fissilis). O registro está
condizente com o apresentado pelas planos de manejos das UCs da região. A Floresta
Nacional Balata-Tufari foram identificadas como espécies vulneráveis: o cedro (Cedrela
odorata), ucuúba (Virola surinamensis), itaúba (Mezilaurus itauba), castanha-da-amazônia
(Bertholletia excelsa), jutaí (Hymenaea parvifolia), angelim-pedra (Hymenolobium excelsum)
e garapeira (Apuleia leiocarpa). A única espécie madeireira classificada como ameaçada de
extinção registrada em campo na FLONA de Balata-Tufari foi a castanha- da-amazônia.
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Apesar de existirem mais de 1.000 espécies de madeiras nativas na Amazônia, não
mais que 80 espécies são consideradas comerciais, devido à seus usos e aplicações e valor de
mercado. Ainda assim, das 80 apenas a metade são consideradas espécies comerciais
viáveis, técnica e economicamente.
O Plano de Manejo Participativo da Resex do Lago do Capanã Grande apontou para
aquelas espécies de flora de interesse comercial, sendo citadas ao longo das entrevistas e
conversas informais a itaúba e a copaíba coo as espécies mais utilizadas pelos comunitários.
Estas espécies também foram amostradas no estudo da BR-319/AM. O valor da diária
cobrado pela extração dessas madeiras chega a custar até R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais),
sendo este valor “livre”. Segundo os comunitários entrevistados, as madeiras são extraídas
na várzea e terra firme o ano todo. As madeiras mais coletadas da floresta de acordo com as
respostas dos moradores foram a Itaúba e louro mangarataia, ambas propícias para a
produção de embarcações e para a construção de casas. É esperado qu este padrão se
replique para outras áreas ao longo da BR-319/AM, após sua restauração. Por este motivo,
recomenda-se o acompanhamento nos Programas de Gestão Ambiental e de Proteção a
Flora.
Já para a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Amapá as 20 espécies que
mais se destacaram, em número de indivíduos por hectare, foram o matamatá amarelo
(Eschweilera wachenheimii), breu vermelho – (Protium apiculatum) e muiratinga
(Naucleopsis caloneura). Todos identificadas no estudo da BR-319/AM.
Na Floresta Estadual de Tapauá a pressão da exploração madeireira ainda se
concentra em espécies como Jatobá, Ipê, Cumaru, Maçaranduba e Muiracatiara.
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: consequências nas
populações e comunidade faunística e multiplicidade de formas de pressão sobre as
espécies vulneráveis, para a fase de implantação; e os impactos correlacionados,
multiplicidade de formas de interferência nas espécies vulneráveis e intensificação do
tráfego na rodovia, na fase de operação.
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Fase implantação da obra
Se por um lado, ao analisarmos as atividades que interfiram na intensificação de uso
e espaço, a pressão sobre espécies vulneráveis assume uma ocorrência direta no estudo,
desencadeando diversos outros impactos bióticos; por outro lado, ao analisar este impacto
sob a óptica de uma atividade de drenagem ou obras de arte corrente, que conduzirá na
movimentação da terra, a pressão sobre espécies vulneráveis assumirá uma ocorrência
indireta, decorrente do impacto físico indução de processos erosivos. No entanto, ambos
apresenta uma natureza adversa.
Ademais, a redução da cobertura florestal, um dos impactos que se relaciona,
diminui a área útil e afeta a disponibilidade de recursos, além de aumentar a competição
entre as espécies e acentuar a migração, tendo um forte efeito sobre aquelas espécies
consideradas raras e ameaçadas. Percebe-se que neste caso o impacto em análise assume
uma ocorrência indireta, porém ainda de natureza adversa.
Os resultados na pressão as espécies vulneráveis são: diminuição na abundância da
fauna, devido a migração ou morte por caça ou competição; alteração no comportamento
da fauna local, que pode afetar a dinâmica da população; perda de biodiversidade, pela
morte de espécimes e por interferir na funcionalidade do ecossistema.
Quanto aos demais critérios, tem-se:
•

duração temporária e reversível, uma vez que está atrelada as atividades de
execução da obra e que possui tempo certo. Embora, por um lado, o impacto possa
assumir um caráter irreversível, quando se refere a perda de indivíduos, por outro,
ao analisar a intensidade das intervenções no contexto da obra o impacto assume
um caráter majoritariamente reversível, tendo em vista a capacidade suporte e de
resiliência do meio;

•

temporalidade imediata, podendo ocorrer de ímpeto ou em um curto intervalo de
tempo a depender da atividade ou impacto que se relaciona;

•

abrangência regional, já que extrapola a ADA, porém permanece nas proximidades
da obra. Seu caráter regional deve-se as consequências desta pressão nas
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populações e comunidade faunística, seja pela perda de indivíduos, devido a caça
(embora proibida), ou pelo seu afugentamento, devido a intensificação do uso do
espaço. O fato é que alterações na composição da população e migrações geram
sobreposição de hábitats e aumenta a competição por recursos naturais. Situação
esta que não se restringe a ADA;
•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com os impactos risco de incêndios florestais, fragmentação da
vegetação, efeitos de borda e barreira, potencializando a diminuição na abundância
da fauna local e alteração no comportamento;

•

magnitude média, uma vez que extrapola os limites da ADA, mas permanece
próximo as suas imediações, devido aos motivos já expostos;

•

probabilidade certa, em virtude da sua sinergia com as atividades e impactos na fase
de implantação e os resultados naturalísticos destas ações;

•

e, por fim, o impacto é tratado em norma internacional, a exemplo da IUCN e dos
apêndices da CITES.

Fase de operação
Já na fase de operação, a pressão sobre espécies vulneráveis, também de natureza
adversa, decorre das atividades de circulação de veículos e da conservação e manutenção da
via. Sua ocorrência manifesta-se apenas de forma indireta na operação e possui natureza
adversa. Possui como impactos percussores: uso e ocupação do solo e grilagem, implantação
de atividades agropecuárias e extração ilegal de madeira e poluição sonora.
Quanto aos demais critérios, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, uma vez que está relacionado em sua origem aos
impactos de aumento no fluxo de veículos e melhoria de acesso;

•

temporalidade de longo prazo, devido aos impactos mais significativos a que se
relaciona, como o uso e ocupação do solo e grilagem e implantação de atividades
agropecuárias. No entanto, ao tratar do aumento do fluxo de veículos e acidentes
pode-se falar em uma temporalidade imediata, principalmente pela incidência de
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atropelamentos, mas também pelo afugentamento causado com o aumento do
tráfego;
•

abrangência grande, devido a sua relação com os impactos decorrentes do cenário
de ocupação da área. Enfatiza-se nem todo o trecho do estudo encontra-se
protegido por UCs. Ademais, existem previsões de pavimentação de rodovias
estaduais que permitirão o acesso a áreas não protegidas próximas aos rios Madeira
e Purus;

•

cumulativo, uma vez que as atividades circulação de veículos e conservação da via
podem ocorrer de forma concomitante e no mesmo espaço, resultando na
intensificação do tráfego e consequente pressão sobre as espécies vulneráveis;

•

sinergético com os impactos risco de incêndios florestais, fragmentação da
vegetação, efeitos de borda e barreira, potencializando a diminuição na abundância
da fauna local e alteração no comportamento;

•

magnitude grande, pelos impactos que se relaciona, pela variáveis formas de
intervenção nas espécies vulneráveis, pelo quantitativo de espécies vulneráveis
levantadas no diagnóstico e pela baixa fiscalização em seu controle;

•

probabilidade de ocorrência certa, tendo como base os impactos relacionados e
experiências de outras rodovias na região norte do país;

•

e, por fim, o impacto é tratado em norma internacional, a exemplo da IUCN e dos
apêndices da CITES.

7.1.3.2.10. Aumento na incidência de doenças
O desmatamento está diretamente relacionado com a proliferação de doenças
epidêmicas, principalmente malária e leishmaniose na região amazônica. Isso porque, ao
promover a perda do hábitat, estreita o contato do homem com os animais que atuam como
reservatórios naturais destas doenças. Estudos indicam que para cada 1% de perda da
cobertura florestal há um acréscimo de 23% na incidência de casos de malária na Região
Amazônica. Mostram, ainda, que quase um quarto das infecções causadas pelo mosquito
Anopheles sp poderia ser evitado com a manutenção das florestas. No caso da leishmaniose,
a elevação no número de casos é de 8% a 9% para cada 1% de mata derrubada na Amazônia
(SACCARO Jr et al., 2015; KATSURAGAWA et al., 2008).
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É importante ressaltar que o diagnóstico socioeconômico apontou os 15 municípios
que contribuíram com 80% de todos os casos de malária na Amazônia Legal, destes, três se
encontram na AE, a saber: Borba, Tapauá e Manicoré.
Abaixo tem-se uma relação das doenças com os vetores de transmissão de seus
respectivos agentes etiológicos:
•

Marsupiais, principalmente os gambás do gênero (Didelphis spp.) –
leishmaniose e doenças de chagas;

•

Cingulados, tatus da família Dasypodiae: como o tatu-canastra (Priodontes
maximus) e tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) – doença de chagas,
hanseníase e leishmaniose;

•

Primatas, como os calitriquídeos (saguis – Leontocebus spp. e Cebuella
pygmaea) – doença de chagas e febre amarela, além dos atelídeos (macacobarrigudo - Lagothrix cana e macaco-guariba - Alouatta puruensis),
pitecídeos (macaco-velho – Pithecia irrorata e zogue-zogue - Plecturocebus
caligatus) e dos cebídeos (macaco-prego – Sapajus macrocephalus e micode-cheiro – Saimiri ustus) – febre amarela e leishmaniose.

•

Roedores silvestres, principalmente os ratos da família Cricetidae (Necromys
sp., Oecomys sp., Rhipidomys sp.) – hantavirose e a capivara (Hydrochoerus
hydrochaeris) - febre maculosa.

•

Carnívoros, principalmente os canídeos, mustelídeos e procionídeos:
cachorro-do-mato-de-orelha-curta

(Atelocynus

microtis),

irara

(Eira

barbara), furão (Galictis vittata), quati (Nasua nasua) e guaxinim (Procyon
cancrivorus) – raiva e leishmaniose.
A epidemia alarmante do zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti,
também portador da dengue, da febre amarela e do vírus chikungunya, vem cada vez mais
assumindo os aspectos de uma catástrofe de saúde pública. Essa epidemia é também o
exemplo mais recente de como as intervenções humanas sobre o meio ambiente, no sentido
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mais amplo, podem favorecer organismos portadores de doenças, como o Aedes, e os vírus
que eles trazem consigo. Por fim, o caso mais recente dos resultados inesperados a respeito
da aproximação do homem com vetores de transmissão ou hospedeiros naturais é a
pandemia do coronavírus.
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: variedades de doenças
tropicais, fluxo de operários no trecho do estudo, cidades próximas e dispersão dos vetores,
para a fase de implantação; e os impactos e cenário aos quais o aumento na incidência de
doenças está atrelada, na fase de operação.
Fase implantação da obra
Na fase de implantação, o aumento na incidência de doenças decorre de três
momentos na atividade de implantação de canteiros, acampamentos e demais obras de
apoio, quais sejam: intensificação do uso e do espaço, remoção da vegetação e geração de
resíduos e efluentes. Neste dois últimos casos, o impacto também poderá ocorrer em outras
quatro atividades, a saber: terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte
corrente e obras de arte especiais. Em todos estes casos sua natureza é adversa, podendo
ocorrer de forma direta ou indireta.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração temporária e reversível, uma vez que cessada a ação que iniciou o impacto,
que em sua grande parte se deve a remoção da vegetação e a intensificação do
tráfego, principalmente por veículos pesados e de transporte de efluentes
inflamáveis, o impacto é cessado e o ambiente recuperado naturalmente ao longo
do tempo. Porém, quanto a sua reversibilidade, cabe destacar que os Projetos de
Restauração/Manutenção (2002-2010) preveem a recuperação das áreas que
sofreram intervenções;

•

temporalidade de médio prazo, uma vez que o agente etiológico necessita de um
tempo para completar seu ciclo de vida, além do tempo necessário para transmissão
entre as pessoas;
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•

abrangência regional, tendo em vista o deslocamento dos operários da obra pelo
trecho do estudo e pelas comunidades e cidades mais próximas, a exemplo de
Humaitá, Realidade, Igapó-Açu e Careiro;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com o impacto redução da cobertura florestal, alterando a qualidade de
vida da população;

•

magnitude média, devido as cidades próximas;

•

probabilidade de ocorrência certa, em virtude de outros empreendimentos similares
na região norte e estudos epidemiológicos;

•

e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo da Lei 4.709/1965,
campanha de erradicação da malária, e a Lei 13.301/2016, medidas de vigilância em
saúde.

Fase de operação
Já na fase de operação, o aumento na incidência de doenças, também de natureza
adversa, decorre exclusivamente da atividade de circulação de veículos e do aspecto
intensificação do tráfego. Logo, sua ocorrência é indireta na fase de operação, possuindo
como impactos percussores: uso e ocupação do solo e grilagem, implantação de atividades
agropecuárias e extração ilegal de madeira, todos relacionados a melhoria de acesso a
região.
Quanto aos demais critérios do impacto para esta fase, tem-se:
•

duração temporária e reversível, uma vez que cessada a ação que iniciou o impacto,
que em sua grande parte se deve a remoção da vegetação e a intensificação do
tráfego, principalmente por veículos pesados e de transporte de efluentes
inflamáveis, o impacto é cessado e o ambiente recuperado naturalmente ao longo
do tempo. Porém, quanto a sua reversibilidade, cabe destacar que os Projetos de
Restauração/Manutenção (2002-2010) preveem a recuperação das áreas que
sofreram intervenções;
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•

temporalidade de longo prazo, uma vez que está relacionado ao cenário de uso e
ocupação do solo em virtude da melhoria de acesso a região;

•

abrangência grande, o potencial de uso e ocupação do solo, principalmente na parte
sul do trecho;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com o redução da cobertura florestal, alterando a qualidade de vida da
população;

•

magnitude grande, devido as cidades próximas e ao cenário de ocupação da área;

•

probabilidade de ocorrência alta, em virtude de outros empreendimentos similares
na região norte e estudos epidemiológicos;

•

e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo da Lei 4.709/1965,
campanha de erradicação da malária, e a Lei 13.301/2016, medidas de vigilância em
saúde.

7.1.3.2.11. Alteração dos hábitats aquáticos e perda da fauna
Muitos organismos aquáticos apresentam dependência com os corpos hídricos
marginais da rodovia. Habitats estes que apresentam grande vulnerabilidade em decorrência
do movimento de máquinas pesadas, as quais acabam por carrear sedimentos para os
cursos d’água. O maior impacto na ictiofauna se deve à quantidade de espécies raras
levantadas no diagnóstico, uma vez que das 249 espécies de peixes inventariados, 200 são
consideradas raras.
Porém, o impacto não está restrito apenas às comunidades de peixes e bentônica,
mas também a herpetofauna. Os impactos sobre as alterações de comunidades são mais
significativos quando os cursos d’água são afetados. O carreamento de parte dos sedimentos
produzidos para as drenagens da ADA promove modificações físicas e químicas que
influenciam a disponibilidade de alimento das larvas de anfíbios. Algumas modificações
estruturais e da qualidade das águas podem afetar direta ou indiretamente o
desenvolvimento, crescimento e sobrevivência de algumas espécies de anfíbios de maneira a
tornar os ambientes afetados desfavoráveis à sua reprodução. De forma similar, essas
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modificações afetam toda a cadeia trófica dos riachos afetados e dessa maneira também
influenciam a disponibilidade de alimento para o tracajá Podocnemis unifilis, por exemplo,
espécie ameaçada registrada no estudo.
Quanto à poluição dos cursos hídricos, a análise dos 28 pontos de coleta nos cursos
hídricos, apontou para uma qualidade da água boa e ótima.
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: quantitativo de corpos
hídricos interceptados, tipo de poluente e efeito sobre a comunidade faunística, para a fase
de implantação; e os impactos e cenário aos quais a alteração do hábitat aquático está
atrelado, quantitativo de cursos hídricos no trecho e acidentes rodoviários, para a fase de
operação.
Fase implantação da obra
Na fase de implantação, o a alteração dos hábitats aquáticos e perda da fauna
decorre de cinco momentos na atividade de implantação de canteiros, acampamentos e
demais obras de apoio, quais sejam: remoção da vegetação, possibilidade de derramamento
de efluentes inflamáveis, intensificação do tráfego, geração de resíduos e efluentes e
aumento da carga de sedimentos. Nos três últimos casos, o impacto também poderá ocorrer
em outras quatro atividades, a saber: terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de
arte corrente e obras de arte especiais. Nestas mesmas atividades o impacto também
decorre da movimentação da terra, que por sua vez promove a indução de processos
erosivos, comprometendo os cursos hídricos. Na desmontagem do canteiro de obras e
retirada de entulhos e resíduos o impacto também se faz presente devido a intensificação do
tráfego, porém em menor intensidade em virtude da pouco proximidade com os cursos
hídricos. Em todos estes casos sua natureza é adversa, podendo ocorrer de forma direta ou
indireta, sendo prioritariamente indireto.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
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•

duração temporária e reversível, uma vez que o impacto está atrelado as atividades
da obra, que apresentam tempo determinado de duração. Além disso, estima-se
uma baixa redução da cobertura florestal na ADA e um controle dos resíduos
gerados na obra, em virtude das normas de trabalho e da gestão ambiental adotada.
Ademais, quaisquer medidas de intervenção próximas aos cursos hídricos devem
seguir os parâmetros de prevenção e controle de processos erosivos e
assoreamento. O impacto foi considerado reversível pela baixa intensidade dos
impactos a serem gerados. Ainda quando a reversibilidade, cabe destacar que os
Projetos de Restauração/Manutenção (2002-2010) preveem a recuperação das
áreas que sofreram intervenções, motivo pelo qual em determinados momentos o
impacto assume uma natureza benéfica, ou seja, tem-se uma recuperação das áreas
marginais dos cursos hídricos evitando processos erosivos futuros e facilitando o
processo de resiliência do meio;

•

temporalidade imediata, em virtude da perda de hábitat e morte de zoobentos
provocadas por eventuais processos de assoreamento, além da alteração nos
padrões físicos da água em um intervalo curto de tempo. O aumento da turbidez da
água, por exemplo, pode acarretar na migração de peixes e na morte de
fitoplânctons, o que comprometeria a qualidade do ecossistema local;

•

abrangência regional, deve-se às mudanças que invariavelmente ocorrerão na
comunidade faunística, devido a alterações na densidade, no uso do hábitat, no
comportamento reprodutivo e nas intervenções pela competição por recursos;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com a redução da cobertura florestal e fragmentação da vegetação;

•

magnitude média, em virtude dos efeitos na comunidade faunística;

•

probabilidade de ocorrência certa, em virtude das obras de arte corrente e arte
especial. Porém será minimizado pelas medidas preventivas que deverão ser
tomadas previamente as intervenções nos cursos hídricos ou nas suas imediações;

•

e, por fim, a preocupação com os cursos hídricos é tratada em normas
internacionais, a exemplo da Convenção de Ramsar (Decreto no 1.905/1996).
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Fase de operação
Já na fase de operação, a alteração dos hábitats aquáticos e perda da fauna,
também de natureza adversa, decorre das atividades de circulação de veículos e da
conservação e manutenção da via. Logo, sua ocorrência é indireta na fase de operação,
possuindo como impactos percussores: uso e ocupação do solo e grilagem, implantação de
atividades agropecuárias, extração ilegal de madeira, indução de processos erosivos e
contaminação do solo e da água.
Tendo em vista os impactos os quais a alteração dos hábitats aquáticos é derivado
na fase de operação, cabe ressaltar que a poluição dos rios na região do interflúvio é uma
ameaça direta bastante relevante visto que o modo de vida regional é totalmente vinculado
aos corpos d’água, na obtenção e produção de alimento e renda, na locomoção, fluxo de
dejetos, lazer, entre outros. É muito comum atividades com potencial poluidor dos recursos
hídricos, como o despejo de esgoto e lixo nas margens dos rios pelas comunidades
ribeirinhas e visitantes, com destaque para comunidades próximas a rodovia, bem como o
garimpo e as possíveis atividades de mineração de ouro e exploração de óleo e gás. Tais
atividades foram levantadas no Plano de Manejo da Floresta Nacional Balata-Tufari, por
exmeplo.
O carreamento do solo e outros materiais também foi registrado em construções e
deposições de entulhos para as obras da BR-319 (Arrolho; Rosa, 2010). Outra atividade que
pode ser bastante influente no carreamento e é comum na Amazônia é a abertura de
estradas para escoamento da produção madeireira, tanto em atividades ilegais, quanto no
manejo florestal sustentável, merecendo atenção.
Outras atividades que influenciam em carreamento de solo e assoreamento são a
conversão de florestas em atividades produtivas abertas (ex.: pecuária) ou que deixam o
solo sem cobertura por algum tempo (ex.: cultivos anuais), especialmente quando feitos às
margens de corpos hídricos.
Quanto aos demais critérios do impacto para esta fase, tem-se:
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•

duração permanente e reversível, pois está atrelado a um amento de tráfego na
região e a um cenário de uso e ocupação do solo;

•

temporalidade de longo prazo, em virtude da baixa intensidade do impacto quando
relacionado ao tráfego da região, uma vez que decorre principalmente da
contaminação, no caso de acidentes rodoviários ou pela erosão, no casos de não
manutenção da via. Por outro lado, o impacto se deve em grande parte na fase de
operação em virtude do cenários de uso e ocupação da região, condição esta que
depende do desenvolvimento da região;

•

abrangência regional, tendo em vista os impactos aos quais se relaciona. Esta
abrangência se faz sentir mais na parte sul do trecho, que não apresenta toda a sua
extensão protegida por Unidades de Conservação. Por analogia a outras rodovias na
região norte do país, o desmatamento poderá chegar até as margens do rio
Madeira, nesta parte sul do trecho;

•

cumulativo nas atividades de circulação dos veículos e na conservação e
manutenção da via;

•

sinergético com a redução da cobertura florestal e fragmentação da vegetação;

•

magnitude média, pelo quantitativo de cursos hídricos na região e pelo cenário de
uso e ocupação do solo ao qual o impacto está associado;

•

probabilidade de ocorrência média, tendo em vista as experiências de outros
empreendimentos similares na região Amazônica e acidentes rodoviários;

•

e, por fim, a preocupação com os cursos hídricos é tratada em normas
internacionais, a exemplo da Convenção de Ramsar (Decreto no 1.905/1996).

7.1.3.2.12. Interferência em áreas legalmente protegidas (Área de Preservação Permanente e
Unidade de Conservação)
Foram identificadas na área do estudo 146 Áreas de Preservação Permanente e sete
Unidades de Conservação na Área de Estudo do meio biótico.
Quadro 7.8 - Unidades de Conservação, localizadas num raio mínimo de 5 km para cada da

BR-319/AM, a partir de seu eixo, entre o km 250,0 e o km 655,7 (Área de Estudo).
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Unidades
de
Conservaçã
o - UC

Municípios

DECRETO
DE CRIAÇAO

Área em
hectares
(ha)

Zona de
Amorteciment
o – ZA em km

Tangencia a faixa de
domínio (ADA) da
rodovia na UC em km

Menor distância em
km do Eixo da BR319/AM a UC

Resex
Capanã
Grande

Manicoré

Decreto S/N
de
03/06/2004

304.143,
97

3,0

70,62

-

FN BalataTufari

Tapauá,
Canutama,
Humaitá

Decreto S/N
de
17/02/2005

1.079.37
8,21

3,0

-

4,11

PN
Nascentes
do Lago Jari

Tapauá,
Beruri,
Manicoré

Decreto
S/N, de
08/05/2008

812.135,
46

3,0

82,46

-

PE Matupiri

Manicoré,
Borba

Decreto
28.424, de
27/03/2009

509.677,
57

3,0

-

1,75

RDS Rio
Amapá

Manicoré

Decreto
25.041, de
01/06/2005

214.721,
80

3,0

-

0,85

FE Tapauá

Tapauá,
Canutama,
Humaitá

Decreto
28.419, de
27/03/2009

879.284,
95

3,0

-

2,51

RDS IgapóAçu

Beruri,
Manicoré,
Borba

Decreto
28.420, de
27/03/2009

394.568,
87

3,0

81,62

-

Fonte: ENGESPRO, 2020.

Dentre as áreas protegidas presentes no trecho do estudo a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu, a RDS do Rio Amapá, a Reserva Extrativista do
Capanã Grande, o Parque Nacional Nascentes do Lago Jari e todas as APPs identificadas no
diagnósticos são afetadas diretamente pelos impactos descritos nestes capítulos.
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: a área a ser desmatada na
ADA, a ocorrência ou não da fragmentação e a consequências físicas e bióticas no meio, para
a fase de implantação; e os impactos e cenário aos quais a fragmentação da vegetação está
atrelada, na fase de operação.
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Fase implantação da obra
Na fase de implantação, a interferência em áreas legalmente protegidas decorre de
quatro momentos na atividade de implantação de canteiros, acampamentos e demais obras
de apoio, quais sejam: remoção da vegetação, possibilidade de derramamento de efluentes
inflamáveis, geração de resíduos e efluentes e aumento da carga de sedimentos. Nos dois
últimos casos, o impacto também poderá ocorrer em outras três atividades, a saber:
terraplenagem, drenagem e obras de arte corrente e obras de arte especiais. Nestas
mesmas atividades o impacto também decorre da movimentação da terra, que por sua vez
promove a indução de processos erosivos, comprometendo os cursos hídricos e, por fim,
interferindo em áreas legalmente protegidas. Em todos os casos citados o impacto
apresenta uma natureza adversa e ocorrência indireta.
Este impacto resulta, em grande parte das vezes, em pressão sobre espécies
vulneráveis, alteração no comportamento da fauna, diminuição na abundância da flora e
fauna local e intensificação de conflitos locais. Tais resultados atingem tanto as APPs, quanto
as UCs que margeiam a rodovia.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração temporária e reversível, uma vez que o impacto está relacionado com as
atividades de implantação da obra e que possui um tempo determinado de
execução. O impacto foi considerado reversível pela baixa intensidade dos impactos
a serem gerados, em virtude das medidas preventivas a serem tomadas nas
intervenções em APPs. Ainda quando a reversibilidade, cabe destacar que os
Projetos de Restauração/Manutenção (2002-2010) preveem a recuperação das
áreas que sofreram intervenções;

•

temporalidade de médio prazo, tendo em vista os possíveis desdobramentos deste
impactos nas áreas protegidas, que podem estar associado a um comprometimento
de um curso hídrico, no caso das APPs, ou a uma maior pressão sobre as espécies
vulneráveis, nas UCs, que serão afugentadas das proximidades da rodovia e
buscarão novos hábitats, intensificando a competição dentro das populações. O
comprometimento pode se dar também pelo crescimento de espécies vegetais
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invasoras na borda das UCs, ou prejuízo da produtividade primária pelo acúmulo de
poeira na vegetação próxima a rodovia. O aumento da turbidez da água, por
exemplo, pode acarretar na migração de peixes e na morte de fitoplânctons, o que
comprometeria a qualidade do ecossistema local;
•

abrangência local, pela remoção da vegetação na ADA e pela intensidade das
atividades;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com a redução da cobertura florestal, fragmentação da vegetação
potencializando a pressão sobre as espécies vulneráveis;

•

magnitude média, em virtude dos efeitos na comunidade faunística;

•

probabilidade de ocorrência certa, em virtude das obras de arte corrente e arte
especial, além de afetar diretamente a área de algumas UCs, a exemplo da Reserva
de Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu;

•

e, por fim, a preocupação com as áreas protegidas é tratada em normas
internacionais, a exemplo do sistema internacional de áreas protegidas estruturada
pela União Internacional pela Conservação da Natureza (IUCN).

Fase de operação
Já na fase de operação, a interferência em áreas legalmente protegidas, também de
natureza adversa, decorre exclusivamente das atividades de circulação de veículos, estando
relacionado a melhoria de acesso e a aumento do fluxo de veículos. Logo, sua ocorrência é
indireta na fase de operação, possuindo como impactos precursores mais próximos: uso e
ocupação do solo e grilagem, implantação de atividades agropecuárias, extração ilegal de
madeira, indução de processos erosivos, riscos de incêndios florestais, atropelamento da
fauna, poluição sonora, poluição do ar e contaminação do solo e da água.
Quanto aos demais critérios do impacto para esta fase, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, pois está atrelado a um aumento de tráfego na
região;
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•

temporalidade de longo prazo, em virtude da baixa intensidade do impacto quando
relacionado ao tráfego da região, uma vez que decorre principalmente da
contaminação incêndios nas APPs e UCs, no caso de acidentes rodoviários, da
poluição sonora e de processos erosivos, este último nos casos de não manutenção
da via. Por outro lado, o impacto se deve em grande parte na fase de operação em
virtude do cenários de uso e ocupação da região, condição esta que depende do
desenvolvimento da região;

•

abrangência grande, tendo em vista os impactos aos quais se relaciona. Esta
abrangência se faz sentir mais na parte sul do trecho, uma vez que não apresenta
toda a sua extensão protegida por Unidades de Conservação. Por analogia a outras
rodovias na região norte do país, o desmatamento poderá chegar até as margens do
rio Madeira, nesta parte sul do trecho;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com a redução da cobertura florestal, fragmentação da vegetação
potencializando a pressão sobre as espécies vulneráveis;

•

magnitude grande, pelo cenário de ocupação que a melhoria de acesso a rodovia
promoverá;

•

probabilidade de ocorrência certa, pela própria intensificação do tráfego, mas
também ao cenário de ocupação já constatado em outras rodovias na região norte
do país;

•

e, por fim, a preocupação com as áreas protegidas é tratada em normas
internacionais, a exemplo do sistema internacional de áreas protegidas estruturada
pela União Internacional pela Conservação da Natureza (IUCN).
Ao todo, 124 APPs serão afetadas pelo empreendimento, dos quais dez compõe

corredores ecológicos, conforme diagnóstico da flora.
7.1.3.2.13. Perda da biodiversidade local
Indicadores
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Para este impacto foram considerados como indicadores: a área a ser desmatada na
ADA, a amplitude do conceito de biodiversidade e a relação com os outros meios.
Fase implantação da obra
Presente apenas na fase de implantação, a perda da biodiversidade está atrelada a
cinco atividades, quais sejam: implantação de canteiros, acampamentos e demais obras de
apoio; terraplenagem; drenagem e obras de arte corrente; pavimentação e obras de arte
especiais. Nestas atividades a perda da biodiversidade se manifesta como um impacto de
terceira ordem, de natureza adversa, e decorre de impactos diversos, como: diminuição na
abundância da fauna e/ou flora local, pressão sobre espécies vulneráveis, alteração no
comportamento da fauna.
Quando se fala em perda da biodiversidade entende-se não apenas a perda de
espécies ou indivíduos dentro da população, mas também a diversidade genética e
ecossistêmica ou funcional, neste último caso tratando das relações mais complexas que
envolve a perda de um hábitat ou mudança na paisagem.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração temporária e reversível, tendo em vista a sua relação com as atividades de
implantação e de sua baixa intensidade de perturbação, o que permite uma
resiliência do meio. Além disso, existem medidas preventivas e corretivas a serem
feitas;

•

temporalidade imediata, uma vez que o primeiro impacto é na biodiversidade de
espécies, pela simples perda de indivíduos, o que afeta a equitabilidade da área;

•

abrangência local, pois restringe-se a intervenções feitas na ADA da rodovia;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com a redução da cobertura florestal, fragmentação da vegetação e
pressão sobre espécies vulneráveis potencializando a desequilíbrio ecológico, a
baixa qualidade de vida e a pressão sobre infraestruturas urbanas;
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•

magnitude média, em virtude das inter-relações com os diversos fatores que
compõe o ecossistema e da sua relação com o meio socioeconômico;

•

probabilidade de ocorrência certa, tendo em vista as atividades de implantação da
obra;

•

e, por fim, a preocupação com conservação da biodiversidade é tratada em acordos
internacionais, a exemplo da Convenção sobre diversidade Biológica (CDB).

7.1.3.2.14. Manutenção da cobertura vegetal
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: metro quadrado de grama
plantada, número de mudas, metro quadrado de hidrossemeadura, para a fase de
implantação; e serviços de manutenção, na fase de operação.
Fase implantação da obra
Na fase de implantação, a manutenção da cobertura vegetal decorre da atividade de
serviços de reabilitação ambiental que promoverá a recuperação da área por meio do
plantio de grama, hidrossemeadura e plantio de mudas, conforme já abordado
anteriormente. Trata-se de um impacto de natureza benéfica e de ocorrência direta.
As consequências do impacto são: incremento de hábitats, menor risco de
enchentes, proteção do solo e dos recursos hídricos, aumento da biodiversidade,
estabilidade do solo, menor alteração dos hábitats aquáticos, diminuição dos riscos a
saúdem melhoria no tráfego e segurança.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, por tratar-se de um serviço de soluções de
engenharia para recuperação da área;

•

temporalidade de médio prazo, para o crescimento da vegetação e eficácia dos
mecanismos;

•

abrangência local, por estar relacionado a intervenções na ADA;
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•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com a redução da cobertura florestal, fragmentação da vegetação
potencializando a pressão sobre as espécies vulneráveis;

•

magnitude média, em virtude dos efeitos na comunidade faunística;

•

probabilidade de ocorrência certa, por tratar-se de ações de intervenções corretivas
da obra;

•

e, por fim, a manutenção da vegetação e recuperação das áreas degradas são
tratados em normas nacionais, a exemplo do Novo Código Florestal (Lei no
12.651/2012) e da própria Política Nacional de Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981).

Fase de operação
Já na fase de operação, a manutenção da cobertura vegetal, também de natureza
benéfica, decorre exclusivamente da atividade de conservação e manutenção das áreas
verdes. Ao contrário da implantação, na fase de operação sua ocorrência é direta. As
consequências são as mesmas já trabalhadas na implantação.
Cabe ressaltar que nesta atividade duas ações antagônicas são tomadas, já será
promovido o plantio e revegetação em áreas sensíveis, bem como a limpeza do terreno para
melhor a visibilidade na faixa de domínio da rodovia. Esta última ação é de extrema
importância para minimizar o atropelamento da fauna e manter a eficácia dos mecanismos
de passagem de fauna propostos.
Quanto aos demais critérios do impacto para esta fase, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, por tratar-se de um serviço de manutenção do
empreendedor;

•

temporalidade de médio prazo, para o crescimento da vegetação e eficácia dos
mecanismos;

•

abrangência local, por estar relacionado a intervenções na ADA;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;
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•

sinergético com a redução da cobertura florestal, fragmentação da vegetação
potencializando a pressão sobre as espécies vulneráveis;

•

magnitude média, em virtude dos efeitos na comunidade faunística;

•

probabilidade de ocorrência certa, por tratar-se de ações de intervenções corretivas
da obra;

•

e, por fim, a manutenção da vegetação e recuperação das áreas degradas são
tratados em normas nacionais, a exemplo do Novo Código Florestal (Lei no
12.651/2012) e da própria Política Nacional de Meio Ambiente (Lei no 6.938/1981).

7.1.3.2.15. Controle na incidência de doenças
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: metro quadrado de grama
plantada, número de mudas, metro quadrado de hidrossemeadura, para a fase de
implantação; e serviços de manutenção, na fase de operação.
Fase implantação da obra
Na fase de implantação, o controle na incidência de doenças decorre das atividades
de serviços de reabilitação ambiental e retirada de entulhos e resíduos que promoverão a
recuperação da área por meio do plantio de grama, hidrossemeadura e plantio de mudas e
limpeza do terreno. Trata-se, portanto, de um impacto de natureza benéfica, sendo a sua
ocorrência direta em ambos os casos.
As consequências do impacto são: diminuição dos riscos a saúde, menor pressão
sobre a infraestrutura e serviços locais e alteração na qualidade de vida.
A recuperação da área promove a recuperação ou o incremento de hábitats dos
vetores e dos hospedeiros naturais dos agentes etiológicos causadores das doenças locais. A
recuperação do ambiente, portanto, promove a manutenção do equilíbrio natural e
distancia o homem destes animais.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
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•

duração permanente e irreversível, por tratar-se de um serviço de soluções de
engenharia para recuperação da área;

•

temporalidade de médio prazo, para o crescimento da vegetação e eficácia dos
mecanismos;

•

abrangência local, por estar relacionado a intervenções na ADA;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com a manutenção da cobertura vegetal favorecendo a qualidade de
vida da população local;

•

magnitude média, em virtude das atividades de manutenção;

•

probabilidade de ocorrência certa, por tratar-se de ações de intervenções
preventivas e corretivas da rodovia;

•

e, por fim, o controle de doenças é tratado em norma nacional, a exemplo da Lei no
4.709/1965, campanha de erradicação da malária, e Lei no 13.301/2016, medidas de
vigilância em saúde.

Fase de operação
Já na fase de operação, o controle na incidência de doenças, também de natureza
benéfica, decorre exclusivamente da atividade de conservação e manutenção das áreas
verdes, que promoverá uma maior proteção do solo e dos recursos hídricos. Ao contrário da
implantação, na fase de operação sua ocorrência é indireta. As consequências são as
mesmas já trabalhadas na implantação.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, por tratar-se de um serviço de manutenção da
via promovido pelo DNIT;

•

temporalidade de médio prazo, para o crescimento da vegetação e eficácia dos
mecanismos;

•

abrangência local, por estar relacionado a intervenções na ADA;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;
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•

sinergético com a manutenção da cobertura vegetal favorecendo a qualidade de
vida da população local;

•

magnitude pequena, em virtude dos efeitos na comunidade faunística;

•

probabilidade de ocorrência certa, por tratar-se de ações de intervenções corretivas
da obra;

•

e, por fim, o controle de doenças é tratado em norma nacional, a exemplo da Lei no
4.709/1965, campanha de erradicação da malária, e Lei no 13.301/2016, medidas de
vigilância em saúde.
O impacto poderá ser cumulativo com os Programas Básicos Ambientais quando

estes forem concomitantes as atividades de restauração da rodovia.
7.1.3.2.16. Mitigação da pressão sobre espécies vulneráveis
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: os tipos de
intervenções na faixa de domínio, os impactos correlacionados e uma análise qualitativa das
espécies vulneráveis beneficiadas.
Fase de operação
O impacto em análise ocorre apenas na fase de operação da rodovia e decorre das
atividades de conservação e manutenção via, das áreas verdes e controle de operações. Sua
natureza é benéfica, com ocorrência indireta, uma vez que está relacionado aos impactos
proteção do solo e dos recursos hídricos, manutenção da cobertura vegetal e menor
frequência de atropelamento da fauna.
A principal consequência deste impacto é a manutenção do equilíbrio ambiental.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração permanente e reversível, por tratar-se de um serviço contínuo de
manutenção da via promovido pelo DNIT. Por outro lado tem-se um caráter
reversível porque grande parte das atividades de manutenção que envolve este
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impacto refere-se a limpeza do terreno e desobstrução da faixa de domínio. Por
certo com o tempo a tendência é a vegetação arbustiva, assim como os resíduos
acumularem novamente na faixa de domínio da rodovia;
•

temporalidade imediata, pois a manutenção promove uma melhor visualização da
faixa de domínio, o que minimiza o atropelamento da fauna, por exemplo. Além
disso, a manutenção nas calhas e a retirada de resíduos protege o solo e os recursos
hídricos, minimizando a pressão sobre as espécies da ictiofauna, que em sua maioria
trata-se de espécies raras;

•

abrangência local, por estar relacionado a intervenções na ADA;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com a manutenção da cobertura vegetal minimiza a pressão sobre UCs e
APPs;

•

magnitude média, em virtude dos efeitos na comunidade faunística;

•

probabilidade de ocorrência certa, por tratar-se de ações de intervenções corretivas
da obra;

•

e, por fim, o impacto é abordado em normas internacionais, a exemplo da
classificação das espécies ameaçadas de extinção pela IUCN e os apêndices da CITES.
Poderá ser cumulativo com os Programas Básicos Ambientais quando estes forem

concomitantes as atividades de restauração da rodovia, mais especificamente da execução
dos Programas Básicos Ambientais de Proteção à Fauna e Educação Ambiental.
7.1.3.2.17. Menor risco de incêndios florestais
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: os tipos de intervenções
na faixa de domínio, os impactos correlacionados e uma análise do tráfego de veículos
pesados na rodovia e a probabilidade de acidentes.
Fase de operação
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O impacto em análise ocorre apenas na fase de operação da rodovia e decorre das
atividades de conservação e manutenção via, das áreas verdes e controle de operações. Sua
natureza é benéfica, com ocorrência indireta de forma prioritária, e direta, no controle de
operações. Neste último caso está relacionado a pesagem dos veículos de transporte de
cargas e controle de tráfego, o que minimiza as chances de acidentes e consequentemente
de incêndios florestais. Quando de ocorrência indireta o menor risco de incêndios florestais
está relacionado aos impactos proteção do solo e dos recursos hídricos e manutenção da
cobertura vegetal.
A principal consequência deste impacto é a manutenção do equilíbrio ambiental.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração permanente e reversível, por tratar-se de um serviço contínuo de
manutenção da via promovido pelo DNIT. Por outro lado tem-se um caráter
reversível porque grande parte das atividades de manutenção que envolve este
impacto refere-se a limpeza do terreno e desobstrução da faixa de domínio. Com o
tempo a tendência é a vegetação arbustiva acumularem novamente na faixa de
domínio da rodovia, o que aumenta o risco de acidentes;

•

temporalidade imediata, pois a manutenção da vegetação diminui a biomassa e
consequentemente o material para a combustão, o que minimiza o atropelamento
da fauna, por exemplo;

•

abrangência local, por estar relacionado a intervenções na ADA;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com a manutenção da cobertura vegetal minimiza a pressão sobre UCs,
APPs e espécies vulneráveis;

•

magnitude baixa, por estar mais relacionado a ADA;

•

probabilidade de ocorrência certa, por tratar-se de ações de intervenções corretivas
da obra;

•

e, por fim, o impacto é abordado em normas nacionais, a exemplo do Novo Código
Florestal (lei 12.651/2012).
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Na fase de operação o impacto poderá ser cumulativo com os Programas Básicos
Ambientais quando estes forem concomitantes as atividades de restauração da rodovia,
mais especificamente da execução do Programa Básico Ambiental de Combate e Prevenção
de Incêndios Florestais.
7.1.3.2.18. Menor frequência de atropelamentos da fauna
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: a velocidade da via e as
atividades de manutenção realizadas na faixa de domínio.
Fase de operação
O impacto em análise ocorre apenas na fase de operação da rodovia e decorre das
atividades de conservação e manutenção via, das áreas verdes e controle de operações. Sua
natureza é benéfica, com ocorrência indireta de forma prioritária, e direta, no controle de
operações. Neste último caso está relacionado a pesagem dos veículos de transporte de
cargas e controle de tráfego, o que minimiza as chances de acidentes e consequentemente
de inc6endios florestais. Quando de ocorrência indireta o menor risco de incêndios florestais
está relacionado aos impactos proteção do solo e dos recursos hídricos e manutenção da
cobertura vegetal.
A principal consequência deste impacto é a manutenção do equilíbrio ambiental.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração permanente e reversível, por tratar-se de um serviço contínuo de
manutenção da via promovido pelo DNIT. Por outro lado tem-se um caráter
reversível porque a manutenção da cobertura vegetal com o intuito de melhorar a
visualização. Porém, com o tempo a tendência é a vegetação arbustiva se acumular
novamente na faixa de domínio da rodovia;

•

temporalidade imediata, pois a manutenção da vegetação e o controle de
velocidade da via já atuam na diminuição dos atropelamentos da fauna;
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•

abrangência regional, devido as consequências nas populações e na comunidade
faunística;

•

cumulativo, já que a atividade de conservação e manutenção da via ocorre de forma
concomitante e no mesmo espaço das atividades de gestão, que neste caso referese ao controle de velocidade imposta;

•

sinergético com o aumento na abundância da fauna local, que ao se combinarem
diminui a pressão sobre UCs, APPs e espécies vulneráveis;

•

magnitude média, devido as consequências nas populações e na comunidade
faunística;

•

probabilidade de ocorrência certa, por tratar-se de ações de intervenções corretivas
e preventivas da rodovia;

•

e, por fim, o impacto não possui um enquadramento legal.
Poderá ser cumulativo com os Programas Básicos Ambientais quando estes forem

concomitantes as atividades de restauração da rodovia, mais especificamente da execução
dos Programas Básicos Ambientais de Proteção à Fauna e Educação Ambiental.
7.1.3.2.19. Menor pressão sobre áreas legalmente protegidas
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: a velocidade da via e as
atividades de manutenção realizadas na faixa de domínio.
Fase de operação
O impacto em análise ocorre apenas na fase de operação da rodovia e decorre das
atividades de conservação e manutenção via, das áreas verdes e controle de operações. Sua
natureza é benéfica, com ocorrência indireta. Está relacionado aos impactos: proteção do
solo e dos recursos hídricos, devido a manutenção dos aterros e da faixa de domínio, e
menor frequência de atropelamento da fauna, devido a melhor visualização da faixa de
domínio da rodovia. A principal consequência deste impacto é a manutenção do equilíbrio
ambiental.
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A limpeza da faixa de domínios e constituição de aceiros evita queimadas, além de
diminuir a atração de animais para perto da rodovia.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração permanente e reversível, por tratar-se de um serviço contínuo de
manutenção da via promovido pelo DNIT. Por outro lado tem-se um caráter
reversível porque a manutenção da cobertura vegetal com o intuito de melhorar a
visualização e evitar incêndios. Porém, com o tempo a tendência é a vegetação
arbustiva se acumular novamente na faixa de domínio da rodovia;

•

temporalidade imediata, pois a manutenção da vegetação e o controle de
velocidade da via já atuam na diminuição dos atropelamentos da fauna presente nas
áreas protegidas;

•

abrangência local, devido as medidas se concentrarem na ADA;

•

cumulativo, já que a atividade de conservação e manutenção da via ocorre de forma
concomitante e no mesmo espaço das atividades de gestão, que neste caso referese ao controle de velocidade imposta;

•

sinergético com a proteção de hábitats aquáticos, que ao se combinarem diminui a
pressão sobre espécies vulneráveis;

•

magnitude média, devido as consequências nas populações e na comunidade
faunística;

•

probabilidade de ocorrência certa, por tratar-se de ações de intervenções corretivas
e preventivas da rodovia;

•

e, por fim, o impacto é tratado por normas internacionais, a exemplo do sistema de
classificação e proteção em áreas protegidas da IUCN.
Poderá ser cumulativo com os Programas Básicos Ambientais quando estes forem

concomitantes as atividades de restauração da rodovia.
7.1.3.2.20. Maior proteção dos hábitats aquáticos
Indicadores
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Para este impacto foram considerados como indicadores: a velocidade da via e as
atividades de manutenção realizadas na faixa de domínio.
Fase de operação
O impacto em análise ocorre apenas na fase de operação da rodovia e decorre das
atividades de conservação e manutenção via, das áreas verdes e controle de operações. Sua
natureza é benéfica, com ocorrência indireta. Está relacionado aos impactos: proteção do
solo e dos recursos hídricos, devido a manutenção dos aterros e da faixa de domínio, e
menor frequência de atropelamento da fauna, devido a melhor visualização da faixa de
domínio da rodovia.
A principal consequência deste impacto é a manutenção do equilíbrio ambiental.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:
•

duração permanente e reversível, por tratar-se de um serviço contínuo de
manutenção da via promovido pelo DNIT. Por outro lado tem-se um caráter
reversível porque a manutenção da cobertura vegetal com o intuito de melhorar a
visualização e evitar incêndios. Porém, com o tempo a tendência é a vegetação
arbustiva se acumular novamente na faixa de domínio da rodovia;

•

temporalidade imediata, pois a manutenção da vegetação e o controle de
velocidade da via já atuam na diminuição dos atropelamentos da fauna presente nas
áreas protegidas;

•

abrangência local, devido as medidas se concentrarem na ADA;

•

cumulativo, já que a atividade de conservação e manutenção da via ocorre de forma
concomitante e no mesmo espaço das atividades de gestão, que neste caso referese ao controle de velocidade imposta;

•

sinergético com a proteção de hábitats aquáticos, que ao se combinarem diminui a
pressão sobre espécies vulneráveis;

•

magnitude média, devido as consequências nas populações e na comunidade
faunística;
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•

probabilidade de ocorrência certa, por tratar-se de ações de intervenções corretivas
e preventivas da rodovia;

•

e, por fim, o impacto é tratado por normas internacionais, a exemplo do sistema de
classificação e proteção em áreas protegidas da IUCN.
Poderá ser cumulativo com os Programas Básicos Ambientais quando estes forem

concomitantes as atividades de restauração da rodovia.
7.1.3.2.21.Conservação da biodiversidade
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores: a amplitude do conceito
de biodiversidade, a área a ser recuperada, os mecanismos de recuperação das áreas e a
relação com os outros meios.
Fase implantação da obra
Na fase de implantação, a conservação da biodiversidade está presente apenas na
atividade de serviços de reabilitação ambiental, no que concerne a recuperação da área por
meio do plantio de mudas, hidrossemeadura e plantio de grama, nos quantitativos já
abordado. É um impacto de natureza benéfica e de ocorrência indireta, estando relacionado
com os impactos incremento de hábitats e manutenção do equilíbrio ecológico, também
benéficos.
Ressalta-se que ao tratar da conservação da biodiversidade tem-se uma manutenção
dos serviços ecossistêmicos, os quais são bens e serviços que se obtém do ecossistema de
maneira direta ou indireta. A conservação de uma mata ciliar e do curso hídrico ao qual está
integrado possibilita que as comunidades tradicionais de pescadores utilize destes recursos
naturais. A manutenção da cobertura vegetal ao longo da rodovia evita gastos excessivos
com contenção de erosão.
Quanto aos demais critérios do impacto, tem-se:

2297

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

•

duração permanente e irreversível, tendo em vista as atividades de recuperação da
área;

•

temporalidade de médio prazo, para o crescimento da vegetação e retorno do
equilíbrio ambiental;

•

abrangência local, pois restringe-se a intervenções feitas na ADA da rodovia;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;

•

sinergético com a manutenção da cobertura vegetal potencializando a equilíbrio
ecológico e minimizando a pressão sobre espécies vulneráveis, APPs e UCs.;

•

magnitude média, em virtude das inter-relações com os diversos fatores que
compõe o ecossistema e da sua relação com o meio socioeconômico;

•

probabilidade de ocorrência certa, tendo em vista as atividades de implantação da
obra;

•

e, por fim, a preocupação com conservação da biodiversidade é tratada em acordos
internacionais, a exemplo da Convenção sobre diversidade Biológica (CDB).

Fase de operação
Já na fase de operação, a conservação da biodiversidade, também de natureza
benéfica, decorre das atividades de conservação e manutenção da via e das áreas verdes,
estando relacionado a manutenção dos aterros e faixa de domínio, bem como do plantio e
revegetação. Por sua ocorrência indireta é um desdobramento dos impactos incremento de
hábitats e manutenção do equilíbrio ambiental.
Quanto aos demais critérios do impacto para esta fase, tem-se:
•

duração permanente e irreversível, tendo em vista as atividades de manutenção da
rodovia;

•

temporalidade de médio prazo, para o crescimento da vegetação e retorno do
equilíbrio ambiental;

•

abrangência local, pois restringe-se a intervenções feitas na ADA da rodovia;

•

não cumulativo, já que não existem atividades concomitantes, com a mesma
natureza do impacto, no mesmo espaço e tempo;
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•

sinergético com a manutenção da cobertura vegetal potencializando a equilíbrio
ecológico e minimizando a pressão sobre espécies vulneráveis, APPs e UCs.;

•

magnitude média, em virtude das inter-relações com os diversos fatores que
compõe o ecossistema e da sua relação com o meio socioeconômico;

•

probabilidade de ocorrência certa, tendo em vista as atividades de manutenção da
rodovia;

•

e, por fim, a preocupação com conservação da biodiversidade é tratada em acordos
internacionais, a exemplo da Convenção sobre diversidade Biológica (CDB).

7.1.3.3. Impactos ambientais no Socioeconômico
Considerando as relações com as atividades típicas da tipologia do empreendimento,
apresentada no quadro 7.1; considerando os aspectos inerentes a cada atividade e os
potenciais impactos decorrentes desses aspectos, apresentado no quadro 7.4; tem-se para o
meio

socioeconômico

os

seguintes

componentes

ambientais

afetados

pelo

empreendimento:
•

população;

•

população tradicional;

•

saúde;

•

economia;

•

uso e ocupação do solo;

•

quadro demográfico.

7.1.3.3.1. Geração de Emprego e Renda
Indicadores
Para este impacto foram usados os seguintes indicadores:
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
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Fase implantação da obra
Obras rodoviárias são empreendimentos com elevado grau de geração de empregos.
Os postos de trabalho ofertados ocupam em especial a mão de obra de operários
(considerada como mão de obra não qualificada ou semiqualificada), embora também sejam
ofertados empregos especializados.
Durante a fase de implantação a geração de empregos representa um relevante
benefício social, de ocorrência direta, caracterizado como sendo de média magnitude no
contexto socioeconômico, de abrangência local, e de ocorrência certa. A oferta de empregos
irá beneficiar de forma imediata os trabalhadores da região diretamente afetada pelo
empreendimento, gerando renda familiar e dinamizando a economia local, dado o
fundamental efeito multiplicador deste setor.
A Superintendência do DNIT/AM considera que no pico das obras de pavimentação da
rodovia sejam mobilizados cerca de 600 profissionais, o que seria considerado pouco, em
comparação com obras de grande porte, como a construção de hidrelétricas, e consideram
ainda que as comunidades situadas ao longo da via, como comunidade Realidade e IgapóAçu, poderiam fornecer a maioria da mão de obra.
Com relação à oferta de mão de obra local para a realização do empreendimento, os
estudos identificaram cerca de cinco mil trabalhadores desocupados nos municípios da área
de estudo. Sendo assim, a região teria capacidade de disponibilizar mão de obra para a
implantação do empreendimento, o que minimizaria os impactos de um processo de
migração ocasional para as obras. Contudo, não se pode afirmar com precisão o grau de
capacitação técnica desta população para a área da construção civil.
Diante da movimentação de aproximadamente 600 pessoas atuando na fase de
implantação do empreendimento, e com a geração mesmo que temporária na renda
familiar, considera-se a dinamização da economia regional promovendo o aumento do fluxo
de bens e serviços, e alteração da qualidade de vida. Em suma, a geração de emprego e
renda propicia, de imediato, um aumento da renda individual e familiar dos trabalhadores. O
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aumento da renda tende a gerar melhoria da qualidade de vida familiar, através de maior
acesso aos bens de consumo.
Em complemento, ainda deve-se mencionar a geração de empregos indiretos,
embora de difícil quantificação, sobretudo nos setores de apoio ao empreendimento, tais
como: transporte, alimentação, máquinas e equipamentos, combustíveis e outros. Este
impacto positivo se estende de forma imediata às comunidades urbanas interceptadas pela
rodovia e de forma mediata aos municípios da Área de Estudo, visto a arrecadação
tributária.
Quanto aos demais critérios, tem-se:
• Duração temporária e reversível, uma vez que cessada a fase de implantação
ocorrerá a dispensa de profissionais e serviços, alterando o fluxo de bens e serviços e a
qualidade de vida;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com o impacto dinamização da economia, potencializando a alteração
na qualidade de vida.
• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Sistema Nacional
de Emprego (SINE) (Lei 13.667/2018).
7.1.3.3.2. Aumento do fluxo de veículos e acidentes
Indicadores
Para este impacto foi considerado como indicador o tráfego de veículos na região.
Fase implantação da obra
As atividades necessárias às obras da rodovia exigirão a movimentação de veículos
leves e pesados, bem como o transporte de máquinas e equipamentos necessários à
execução de obras civis de tal porte.
Durante a implantação do empreendimento, o aumento do fluxo de veículos e/ou
acidentes poderá ocorrer, devido a intensificação do tráfego: (1) na implantação dos
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canteiros, acampamentos e demais áreas de apoio; (2) na terraplanagem; (3) na drenagem e
Obras de Arte Correntes; (4) nas Obras de Artes Especiais; (5) na desmontagem do canteiro
de obras; e (6) na retirada de entulhos e resíduos.
Os maiores riscos de ocorrência de acidentes, durante a fase de obras, concentramse nos meios físico e biótico. Para o Meio Socioeconômico, cabe destacar que, mesmo com
baixa circulação e baixa demografia, os riscos envolvem o trânsito de máquinas pela pista e
o vazamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos. No entanto, com a adoção de medidas
de controle e mitigação, para minoração deste tipo de impacto, os riscos são severamente
reduzidos.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa, e ocorrência direta e indireta, e decorre de forma imediata;
• Duração temporária e reversível, uma vez que cessada a fase de implantação e
adotadas medidas de minoração do impacto;
• De abrangência local, limitando-se a área do empreendimento;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com o impacto pressão sobre a infraestrutura e serviços locais,
resultando na alteração na qualidade de vida;
• Probabilidade de ocorrência certa, devido a intensificação do tráfego. Porém, devido
as normas de segurança estes riscos podem ser minimizados;
• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Código Nacional
de Trânsito (Lei 9.503/1997).
Fase de operação
Durante a fase de operação este impacto pode se intensificar devido à melhor
trafegabilidade da rodovia e expansão da malha viária.
O aumento no fluxo de veículos poderá acarretar uma série de impactos adversos, a
saber: aumento do atropelamento da fauna, que por sua vez pode acarretar na
intensificação de acidentes rodoviários; poluição do ar, em especial da suspensão de
particulados, acarretando problemas respiratórios (aumento dos riscos à saúde) e
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sobrecarga das redes hospitalares (pressão sobre infraestrutura urbana); poluição sonora,
que por sua vez intensifica o afugentamento da fauna (alteração do comportamento da
fauna); e a possibilidade de indução dos processos erosivos e de contaminação do solo e da
água, levando à alteração dos hábitats aquáticos e perda da fauna. Ademais, a
intensificação do tráfego de veículos lentos e pesados interfere na qualidade de vida das
comunidades ao longo da rodovia, como por exemplo, as localizadas nos municípios de
Humaitá, Tapauá, Manicoré, Beruri e Borba, considerando a faixa de domínio de 100m (50m
para cada lado do eixo da rodovia), dentre elas, a comunidade de Igapó-Açu que apresenta
um maior movimento de automóveis em função da balsa, como descrito no Diagnóstico do
Meio Socioeconômico. Além disso, o aumento de acidentes promove uma maior pressão
sobre a infraestrutura urbana, o que interfere também na qualidade de vida da população
urbana.
É preciso aqui considerar que a BR-319/AM, no trecho entre Manaus e o
entroncamento com a BR-230/AM, percorre um grande vazio demográfico. No que se refere
à presença de núcleos urbanos nas suas margens, é baixa a existência, ocorrendo algumas
localidades que poderiam ser classificadas como aglomerados rurais. É possível afirmar a
quase inexistência de áreas urbanas no trecho em licenciamento. Entretanto, provavelmente
isto decorre da própria condição de trafegabilidade da estrada e à materialização anterior do
transporte viário nos rios Purus e Madeira. Questões essas que podem ser alteradas em
função da restauração do trecho.
Como citado no Diagnóstico do Meio Socioeconômico, dados quanto ao fluxo de
veículos na rodovia não estão disponíveis junto aos órgãos oficiais como Polícia Rodoviária
Federal e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Dessa forma, foram
coletados dados sobre o número de carros transportados entre os meses de abril e
dezembro de 2019 pela balsa da Amazônia Navegações, uma das empresas que realiza a
travessia no Rio Igapó-açu (km 260,00). Visto que esta balsa funciona em dias intercalados,
foi calculada uma média do número de veículos/dia para cada mês (CONSÓRCIO
PROSUL/MAC III, 2020).
O impacto aumento no fluxo de veículos e/ou acidentes está presente em quase
todas as atividades, seja da implantação ou da operação. Devido às condições atuais do
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trecho e as dificuldades encontradas pelos que tentam se deslocar por ele, bem como o
tempo em que o empreendimento é acompanhado pelas comunidades locais, estudos
apontam para um especial interesse da população em circular pela rodovia, seja de ônibus,
carro ou moto. Há que se considerar também o retorno do transporte por ônibus entre
Manaus – Humaitá – Porto Velho, que ficou paralisado por duas décadas (OLIVEIRA NETO;
NOGUEIRA, 2017, p.98).
Por fim, existem momentos que este impacto será mitigado, pelo menos em parte
(no que se refere ao aumento de acidentes) pelas atividades de conservação e manutenção
da via e das áreas verdes, bem como pela proteção da faixa de domínio, que promoverão
melhor trafegabilidade, melhor visualização e maior segurança aos usuários da rodovia.
Quanto aos critérios, tem-se:
•

Natureza adversa, e ocorrência direta, e decorre de forma imediata;

•

Duração permanente e irreversível, uma vez que a melhoria no acesso e a expansão
da malha viária aumentarão o fluxo de veículos na área do empreendimento, porém
medidas de minoração do impacto devem ser adotadas;

•

De abrangência local, limitando-se a área do empreendimento;

•

Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;

•

De magnitude média, com seu alcance extrapolando os limites do empreendimento,
porém permanecendo próximo às imediações;

•

Sinergético com o impacto pressão sobre a infraestrutura e serviços locais, resultando
na interferência nas comunidades locais tradicionais e não tradicionais;

•

Probabilidade de ocorrência certa, devido a intensificação do tráfego. Porém, devido
as normas de segurança estes riscos podem ser minimizados;

•

e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Código Nacional
de Trânsito (Lei 9.503/1997).

7.1.3.3.3. Alteração da Qualidade de Vida da População
Na área de estudo, os municípios de Beruri e Canutama não são obrigados e não
possuem Plano Diretor, porém em Borba, Humaitá, Manicoré e Tapauá, os planos diretores
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preveem atuar de forma a proporcionar aos cidadãos o direito ao meio ambiente saudável e
equilibrado, bem como a qualidade de vida, aspectos ainda distantes da realidade dos
moradores pelas condições verificadas no diagnóstico.
Nos seis municípios predominam os estabelecimentos públicos de saúde. Os
atendimentos particulares ocorrem principalmente nos consultórios isolados, clínicas e
centros de diagnósticos. Contam majoritariamente com o atendimento de nível básico, mas
em todos eles há ambulatórios com atendimento de média complexidade. Somente em
Borba e Humaitá há hospital equipado para atender casos de alta complexidade. Nos demais
municípios o atendimento hospitalar é de média complexidade.
Entre 2016 e 2017, verificou-se uma melhora no fornecimento de energia elétrica,
entretanto ainda se mantém abaixo da média estadual. Em relação às formas de
abastecimento de água, nenhuma das comunidades pesquisadas estavam ligadas à rede
pública. No trecho correspondente a BR-319/AM, 84% das famílias possuíam poço como
forma de abastecimento seguida de 17% de captação de água da chuva ou de corpos
hídricos próximo das residências. Nos últimos anos, a ampliação dos serviços de coleta de
lixo promoveu grande impacto no descarte e redução do fim inadequado para os resíduos.
Em dados do Censo Demográfico do IBGE 2010 apresentados no Diagnóstico do Meio
Socioeconômico, a maioria dos moradores ainda promoviam a queima do lixo em seus
terrenos, ou então o jogavam em terrenos baldios e logradouros, usando também o rio
como local de descarte, porém os dados da PNAD 2018 apontam para uma melhoria nesses
números, nos dados analisados por região do país, sendo aguardada a publicação do
próximo Censo Demográfico para a verificação desses índices por município.
As comunidades possuem presidente ou líder escolhido pelos seus moradores que
os representa mesmo sem a existência de uma organização social formalizada. No entanto,
as populações residentes (em comunidades ou isoladas) também estão organizadas em
associações comunitárias e de caráter produtivo, e da mesma forma identificou-se o vínculo
com organizações pertencentes a outros municípios. Destaca-se que as áreas pertencentes
às Unidades de Conservação possuem Conselhos Gestores formados também por
representantes das comunidades integrantes dos seus territórios.
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Por possuírem uma estrutura um pouco maior que as demais comunidades e com
maior número de moradores, o Distrito de Realidade e a comunidade de Igapó-Açu também
estão mais suscetíveis a este impacto. Decorre, dentre outros aspectos: demanda por
profissionais, demanda de produtos e serviços, da aglomeração de pessoas, da intensificação
do uso do espaço, intensificação do tráfego, remoção da vegetação, geração de resíduos e
efluentes.
Muitas ações chegaram a ser publicados às populações locais nos últimos anos
gerando expectativas, como por exemplo, quanto à melhoria de infraestrutura básica de
saúde e educação e aumento da Governança.
Em relação ao empreendimento, o “direito de ir e vir” foi o argumento mais
recorrente como positivo, em informações fornecidas pelos moradores no Levantamento de
Campo para o Diagnóstico do Meio Socioeconômico. Destacam-se em suas menções a
instalação e o desenvolvimento de projetos para a geração de renda e a melhoria da
qualidade de vida das populações residentes; e o consequente aquecimento da economia
local com o aumento e valorização das atividades produtivas já existentes, e o início da
exploração das que possuem potencial para o seu desenvolvimento, a exemplo da atividade
turística.
Este impacto, sempre de origem indireta, mostra-se adverso ou benéfico a depender
da atividade, aspecto e impacto direto relacionado.
Indicadores
A alteração da qualidade de vida da população se faz presente de forma indireta, em
maior ou menor grau, em todas as fases do empreendimento. Para este impacto foram
usados os seguintes indicadores:
Indicadores de Capital social, como a existência de organizações representativas da
sociedade civil, participação em conselhos municipais paritários, efetividade do conselho
municipal de meio ambiente, índices de participação nas eleições.
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Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social), estrutura
de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de Informação e
comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à mão armada
por mil habitantes.
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, IPC (Índice de Preços ao Consumidor).
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou indiretamente por
coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral de esgoto ou
fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água, índice de
esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde, número
de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por mil
habitantes.
Indicadores de Educação, como a média de anos de estudo da população adulta, taxa de
analfabetismo, IDEB (índice de aproveitamento do ensino básico), percentual de abandono
escolar de 6ª a 9ª série, percentual de abandono escolar no ensino médio.
Indicadores Culturais, como a índices de promoção cultural, existência de legislação de
proteção ao patrimônio cultural material e imaterial, existência do conselho municipal de
cultura paritário, iniciativas da sociedade civil, existência de grupos artísticos, existência de
equipamentos socioculturais.
Fase implantação da obra
Para a fase de implantação da obra a geração de emprego e renda e a dinamização
da economia local são os maiores promotores positivos da alteração da qualidade de vida.
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A criação de expectativas da população em relação ao empreendimento pode
provocar o aumento do afluxo populacional, e por consequência também impactar na
alteração da qualidade de vida.
Na retirada de entulhos e resíduos, observa-se um aumento na qualidade de vida, ao
diminuir os riscos à saúde e os riscos de acidentes rodoviários. Além disso, engloba não
apenas a população residente na área do estudo (áreas urbanas e comunidades locais
tradicionais e não tradicionais), mas também os próprios operários, a depender do contexto.
Entretanto, ato contínuo da alteração da qualidade de vida decorrem, na grande
maioria das vezes, dois outros impactos socioeconômicos: intensificação de conflitos locais e
menor envolvimento comunitário, sendo mencionado por moradores durante o
levantamento de campo para a elaboração do Diagnóstico do Meio Socioeconômico, a
preocupação de que com o empreendimento haveria a ocorrência e o aumento dos casos de
violência, seguido do aumento da população.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza benéfica e adversa, e ocorrência indireta;
• Duração temporária e reversível e ocorre em médio prazo;
• De abrangência local, limitando-se a área do empreendimento, atingindo as áreas
diretamente afetadas, e equipes de funcionários atuantes no empreendimento;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Não sinergético;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude pequena;
• e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento legal.
Fase de operação
Durante as atividades de conservação e manutenção das vias e áreas verdes, se
observa um aumento na qualidade de vida, ao diminuir os riscos à saúde com a ampliação do
acesso à infraestrutura de saúde e os riscos de acidentes rodoviários.

2308

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Entretanto, também são previstos impactos adversos como aglomerações de
pessoas, que podem resultar na geração de detritos orgânicos, recicláveis, químicos e
efluentes sanitários. Motivadas pela abertura da estrada e principalmente pela facilidade
para adquirir terras e a possibilidade de criar gado e desenvolver agricultura, famílias
migram para a região, e considerando as atuais formas de uso do solo, a partir do instante
da consolidação e pavimentação da via, a tendência é das poucas aglomerações existentes, a
instalação de atividades mistas (residência/comércio) e aumento de residências.
A disposição e o acúmulo desses detritos e efluentes em locais inadequados
contribuem para a possível proliferação de vetores de doenças, como ratos e insetos, bem
como para a poluição dos corpos hídricos da região. Esses problemas acarretam aumento
dos riscos à saúde, que, por sua vez, aumentam a pressão sobre a infraestrutura urbana e,
por fim, comprometem a qualidade de vida da população.
Quanto aos critérios, tem-se:
•

Natureza benéfica e adversa, e ocorrência indireta, e decorre em médio prazo;

•

Duração permanente e reversível, uma vez que a melhoria no acesso e a expansão da
malha viária aumentarão o fluxo de veículos na área do empreendimento, a demanda
por produtos e serviços e a intensificação de conflitos locais;

•

De abrangência local;

•

Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;

•

De magnitude média, com seu alcance extrapolando os limites do empreendimento,
porém permanecendo próximo às imediações;

•

Sinergético com o impacto aumento do fluxo de bens e serviços e o aumento da
governança, e a oportunidade de acesso à saúde e educação;

•
•

Probabilidade de ocorrência certa, devido a melhoria no acesso;
e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento legal.

7.1.3.3.4. Aumento do Afluxo Populacional para a Região
Indicadores
Para este impacto foram usados os seguintes indicadores:
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Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social),
estrutura de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de
Informação e comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à
mão armada por mil habitantes.
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
Indicadores de Educação, como a média de anos de estudo da população adulta,
taxa de analfabetismo, IDEB (índice de aproveitamento do ensino básico), percentual de
abandono escolar de 6ª a 9ª série, percentual de abandono escolar no ensino médio.
Fase implantação da obra
Durante a implantação do empreendimento, o aumento do afluxo populacional para
a região pode ser considerado a partir da pavimentação do trecho, devido à maior
visibilidade do empreendimento e a criação de expectativas da população. Cabe salientar
que esse tipo de fluxo é comum em obras desse porte, representando um impacto negativo,
pois essa mobilidade não é planejada.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa, e ocorrência indireta;
• Duração temporária e reversível e ocorre em médio prazo;
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• De abrangência local, limitando-se a área do empreendimento, atingindo as áreas
diretamente afetadas, e equipes de funcionários atuantes no empreendimento;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Não sinergético;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude média;
• e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento legal.
Fase de operação
O aumento do afluxo populacional também pode ocorrer na fase de operação do
empreendimento, seja em decorrência da melhoria de acesso, ou como resultado da
expansão da malha viária e do uso e ocupação do solo e grilagem, sendo esse último o
impacto de maior significância da obra. Neste sentido, com a restauração da rodovia BR319/AM, poderá ocorrer a invasão de áreas protegidas situadas no interflúvio PurusMadeira, devido à facilidade de acesso e circulação de pessoas, como posseiros. Vários são
os grupos que poderão deixar a área mais vulnerável socialmente: (i) madeireiros, uma vez
que estamos nos referindo a uma das reservas de madeira de lei ainda intacta,
principalmente na direção do Rio Purus, entre os municípios de Canutama e Tapauá; e (ii)
latifundiários, em busca de terras ainda não valorizadas para futura especulação imobiliária,
em virtude principalmente da pecuária.
Motivadas pela abertura da estrada e principalmente pela facilidade para adquirir
terras e a possibilidade de criar gado e desenvolver agricultura, famílias migram para a
região, e considerando as atuais formas de uso do solo, a partir do instante da consolidação
e pavimentação da via, a tendência é das poucas aglomerações existentes, a instalação de
atividades mistas (residência/comércio) e aumento de residências.
Além disso, ressalta-se a forte relação deste impacto com outros do Meio
Socioeconômico como, por exemplo, o aumento dos riscos à saúde. As pessoas que migram
para a área do empreendimento em busca de melhores condições de vida podem ser
portadoras de agente etiológicos transmitidos por vetores locais, com destaque para malária
e febre amarela, e mais recentemente o coronavírus.
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Quanto aos critérios, tem-se:
•

Natureza adversa, e ocorrência indireta, e decorre em longo prazo;

•

Duração permanente e irreversível;

•

De abrangência grande, podendo extrapolar os limites de uma microbacia;

•

Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;

•

De magnitude grande, atingindo uma área significativa;

•

Sinergético com o impacto especulação imobiliária pode resultar em atividade de
grilagem e extração ilegal de madeira;

•

Probabilidade de ocorrência alta, devido a melhoria no acesso e expansão da malha
viária;

•

e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento legal.

7.1.3.3.5. Aumento dos riscos à saúde
Indicadores
Percentual de domicílios atendidos direta ou indiretamente por coleta de lixo
domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral de esgoto ou fossa séptica,
percentual de domicílios atendidos por rede pública de água, índice de esperança de vida ao
nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde, número de médicos por mil
habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por mil habitantes.
Fase implantação da obra
O aumento dos riscos à saúde decorre, em sua maioria, de impactos físicos, como:
poluição do ar, contaminação do solo e da água, e aumento dos riscos de enchentes. Porém,
o seu desdobramento está muito relacionado a três outros impactos, de natureza
socioeconômica, quais sejam: pressão sobre infraestrutura e serviços públicos locais,
alteração da qualidade de vida e, em menor grau, Interferência em comunidades locais
tradicionais e não tradicionais. Não obstante, o aumento dos riscos à saúde também pode
assumir uma origem direta, em virtude da aglomeração de pessoas, na implantação de
canteiros, acampamentos de demais áreas de apoio, até a retirada de entulhos e resíduos,
que promoverá o aumento do fluxo de veículos e/ou acidentes.
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Na fase de implantação, a remoção da vegetação colabora para a proliferação de
vetores e acidentes com serpentes. Da mesma forma as áreas alteradas ao longo da rodovia,
se não forem recuperadas de modo correto, podem se transformar em áreas de
proliferações dos vetores. Por fim, tem-se a possibilidade do aumento de acidentes
rodoviários em decorrência da intensificação do tráfego, na fase de restauração.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa, e ocorrência direta e indireta;
• Duração temporária e reversível e ocorre em médio prazo;
• De abrangência local, limitando-se a área do empreendimento, atingindo as áreas
diretamente afetadas, e equipes de funcionários atuantes no empreendimento;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com a pressão sobre a infraestrutura de serviços públicos locais resulta
na alteração da qualidade de vida;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude média;
•

e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional.

Fase de operação
Já na fase de operação, o aumento dos riscos à saúde decorre, em maior
intensidade, do aumento do fluxo de veículos e/ou acidentes advindo da melhor
trafegabilidade da rodovia.
A simples aglomeração de pessoas provenientes de diferentes regiões, realidade da
obra em questão, que podem ser portadores de agentes etiológicos transmissíveis por
vetores locais já é um risco à saúde. Neste sentido, destaca-se a grande incidência de
malária e febre amarela na região, e mais recentemente o coronavírus. Além disso, por fim,
tem-se a possibilidade do aumento de acidentes rodoviários em decorrência da
intensificação do tráfego, e melhor trafegabilidade, na fase de operação.
Quanto aos critérios, tem-se:
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•

Natureza adversa, e ocorrência indireta, e decorre imediatamente;

•

Duração permanente e irreversível;

•

De abrangência regional, o alcance extrapola os limites da ADA, porém não atinge
uma área significativa;

•

Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;

•

De magnitude média, extrapola os limites do empreendimento, porém permanece
próximo às suas imediações;

•

Sinergético com o impacto aumento do afluxo populacional pode resultar em pressão
sobre a infraestrutura e serviços públicos locais;

•
•

Probabilidade de ocorrência certas;
e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional,

7.1.3.3.6. Dinamização da Economia local
Este impacto tem baixa relação direta com os impactos bióticos e físicos,
relacionando-se mais com outros impactos de natureza socioeconômica já citados. Embora
de expressão benéfica, a dinamização da economia local pode levar à potencial
concentração de renda. Durante a implantação do empreendimento, a dinamização da
economia local ocorrerá em dois momentos pontuais: um na fase preparatória e outro já na
fase de operação.
Indicadores
Para este impacto foram usados indicadores demográficos e econômicos, como
distribuição da população por sexo, população urbana e rural, nível de renda, remuneração
média de empregos formais, porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação
tributária, evolução do retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao
Consumidor (IPC).
Fase implantação da obra
Na fase de implantação a contratação de serviços, equipamentos e mão de obra,
promoverá a geração de emprego e renda e, conseguinte, incremento da economia regional,
pelo aporte de recursos em circulação oriundos da remuneração dos trabalhadores, com
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ênfase nas atividades de comércio (alimentação, vestuários, calçados, móveis e utensílios do
lar, materiais de construção e reparação, farmácias), bem como setores de serviços (higiene
pessoal, restaurantes, lanchonetes, lazer) os quais serão diretamente beneficiados ao longo
da execução das obras. É necessário lembrar ainda que a injeção desses recursos financeiros
- salários e investimentos - nas atividades econômicas locais e regionais também contribuirá
para o aumento da arrecadação de impostos. Isso permitirá aos governos locais dispor de
mais recursos para investir em educação, saúde e infraestrutura, aumentando a oferta de
serviços públicos, com a consequente melhoria do bem-estar da população.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza benéfica, e ocorrência indireta;
• Duração permanente e irreversível e ocorre em médio prazo;
• De abrangência regional, extrapola os limites da ADA, porém não atinge uma área
significativa;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com a geração de trabalho e renda resulta na alteração da qualidade de
vida;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude média;
•

e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento.

Fase de operação
Em relação à fase de operação, a melhoria de acesso conduzirá a uma expansão da
malha viária, um aumento da governança, uso e ocupação do solo e implantação das
atividades agropecuárias e potencialização do turismo e acesso à cultura e ao lazer. A
magnitude e a temporalidade deste impacto na fase de operação são de difícil mensuração.
Porém, sua probabilidade de ocorrência é alta, tendo em vista estudos anteriores similares
(BR-230/PA e BR-163/PA).
Este é um impacto benéfico. Sua influência é indireta, decorrente de outro (s)
impacto (s) gerado (s) diretamente ou indiretamente por ele. Sua temporalidade varia de

2315

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

médio a longo prazo e sua duração é, em sua maioria, permanente, já que envolverá
mudanças em toda a economia local e regional. Após o estabelecimento desses novos
padrões o impacto é considerado irreversível.
Quanto aos critérios, tem-se ainda:
•

De abrangência regional, o alcance extrapola os limites da ADA, porém não atinge
uma área significativa;

•

Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;

•

De magnitude média, extrapola os limites do empreendimento, porém permanece
próximo às suas imediações;

•

Sinergético com o impacto potencialização do turismo local e acesso à cultura e lazer
resultando na alteração da qualidade de vida;

•

e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento.

7.1.3.3.7. Interferência em comunidades locais tradicionais e não tradicionais
A Interferência em comunidades locais tradicionais e não tradicionais é um impacto
quase inerente ao empreendimento em suas fases de implantação e operação.
As comunidades identificadas concentram-se às margens do rio Purus e rio Madeira,
e algumas delas localizadas às margens da BR-319/AM. Devido às localizações de
determinadas comunidades, este impacto se faz mais ou menos presente. A comunidade
Igapó-Açu, por exemplo, talvez seja a mais suscetível na área do empreendimento, seja por
sua proximidade com a rodovia, seja pela necessidade de construção de uma ponte, sendo
este o único local do trecho do estudo com travessia de balsa.
A área de estudo do empreendimento é caracterizada por um grande vazio
demográfico, onde existem pequenos aglomerados urbanos ao longo da rodovia. Assim, de
modo geral, não são esperadas situações de interferências na circulação local de modo que
possam prejudicar as atividades cotidianas das localidades. Por outro lado, entende-se que
as comunidades de Igapó-Açu e Realidade, que possuem um número maior de moradores,
devam ser adotadas medidas adequadas para evitar transtornos das obras de pavimentação
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e da operação da rodovia, como implantação de sinalização, redutores de velocidade,
construção de passarelas, pontos de ônibus, retornos rodoviários.
Ademais, existem outras comunidades dispersas ao longo da BR-319/AM, trecho do
meio, como apresentado abaixo:
ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

BR-319/AM (TRECHO DO MEIO) - COMUNIDADE
LANCAFÉ DA TORRE
SITIO JAGUAIBARA
SITIO DO QUEIJO
SITIO DO CIRILO
SITIO PANTOJA (COM SÃO CARLOS)
SITIO SÃO CARLOS
COMUNIDADE SÃO CARLOS (NOVA ALIANÇA)
SÍTO DO VALDENIR
SÍTIO BOA ESPERANÇA
SÍTIO DO COSTELA
RESTAURANTE DA FELICIDADE
DISTRITO REALIDADE
COMUNIDADE SANTO ANTONIO
SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA
SÍTIO SÃO SEBASTIÃO (DIST DE REALIDADE)
SANTA ROSA (DIST DE REALIDADE)
SITIO SANTO E CASTRO
MADEIRIEIRA GAUVANI (DIST DE REALIDADE)
SITIO BRINCO DE OURO
SITIO BOM JESUS (DIST DE REALIDADE)
FAZENDA DO PAULO/SANDRA MORAES
SÍTIO SÃO CRISTÓVÃO (COM FORTALEZA)
SÍTIO ITAÚBA (COM FORTALEZA)
SÍTIO FÉ EM DEUS (COM FORTALEZA)
FAZENDA OS GALDERIO
ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA
SITIO TALISMÃ
COMERCIO ACARAZINHO
FAZENDA ACARÁ
FAZENDA NAZARÉ
RESTAURANTE DO GAÚCHO
SITIO DO GILSON
SITIO DA SARA
COMUNIDADE CATARINOS
SITIO BANANAL
COMUNIDADE IGAPÓ-AÇU
COMUNIDADE JACARETINGA
POUSADA TERRA RICA (COM JACARETINGA)
RESTAURANTE MAMORÉ
COMUNIDADE RIO NOVO
FAZENDA ITAMARATI
COMUNIDADE JACARETINGA

MUNICÍPIO
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ/TAPAUÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
CANUTAMA
HUMAITÁ/TAPAUÁ
TAPAUÁ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
TAPAUÁ
HUMAITÁ/TAPAUÁ
BERURI/BORBA
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
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1

Fonte: Engespro, 2019.

Dentre os elementos centrais que acompanham e induzem o movimento de
transformação nessa região, a expansão da rede viária conjugada à rede de cidades e vilas
constituem, seguramente, a face mais visível das transformações operadas no território
amazônico. Assim, as obras de pavimentação da BR-319/AM podem intensificar esse
processo na área de estudo, alterando a paisagem com o processo de conversão de áreas de
floresta e cerrado em pastagens e lavouras temporárias.
Abaixo estão listadas as comunidades localizadas às margens dos Rios Purus e
Madeira, consideradas na área de estudo para o Meio Socioeconômico.
ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

RIO PURUS - COMUNIDADE
IRAJÁ
SÃO FRANCISCO
SAMAUMEIRA
NAZARÉ
SANTA EUGENIA
AÇAITUBA
ESTIRÃO DO AÇAITUBA
MAPICIARI
SANTA BARBARA
SÃO JERÔNIMO
CARMO
SÃO THOMÉ
SÃO BRÁS
ARRAIAL
NOVA VISTA
SANTA MARIA
SANTANA
SANTA CORA
PARAÍSO
CAPOEIRINHA
SACADO DO AXIOMA
BOM SUCESSO
BOCA DO GAVIÃO
ESPÍRITO SANTO
SANTO ANTÔNIO
MONTE SIÃO
NOVO ÁRIA
BACADARU
CONCÓRDIA
NOVO INTENTO
FORTALEZA

MUNICÍPIO
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA

1

ENGESPRO (Rio de Janeiro). Relatório do Levantamento de Campo - Complementação Socioambiental EIA/RIMA –
BR-319 (Trecho do Meio). Rio de Janeiro, 2019. 65 p. Não Publicado.
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ORD.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

RIO PURUS - COMUNIDADE
MOARÁ
FORTE VENEZA
GLÓRIA I
GLÓRIA II
JEDIBARÚ
REPOUSO NOVO
FORTALEZA
PRAIA DO BOI
PRAINHA
GLORIA RONCA
BELO MONTE
NOVA EXPERIÊNCIA
RIBEIRÃO
CARATIÁ
NOVA ALIANÇA
SÃO RAIMUNDO
CATOLÉ
CROARÍ
NAZARÉ/ARAMIAN
JITIMARÍ
SOCORRO
MACACOARÍ
PAMAFARÍ/LOCALIDADE
VISTA ALEGRE
BOCA/PAMAFARÍ (PENHA)
VILA SOUZA
FOZ DO TAPAUÁ
FURO DAS 3 BOCAS
CAPOEIRINHA
IPU
SÃO FRANCISCO
GUAJATUBA
BEABÁ DE CIMA
BEABÁ DE BAIXO
REDENÇÃO
VISTA SUPIÁ
SANTANA DO SUPIÁ
NOVA SUPIÁ
MORADOR ISOLADO
SÃO PEDRO
MARRECÃO
MORADOR ISOLADO
ANHEMI
TUIUÉ
FRANGOLHÃO (TI ITIXI MITARI)
SANTA RITA - ARUMÃ
SÃO LÁZARO - ARUMÃ
VILA DO ARUMÃ
NOVA MORADA
PIAUARA
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
SÃO JOSÉ DA PRAIA GRANDE

MUNICÍPIO
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
CANUTAMA
TAPAUÁ
TAPAUÁ
TAPAUÁ
TAPAUÁ
TAPAUÁ
TAPAUÁ
TAPAUÁ
TAPAUÁ
TAPAUÁ
TAPAUÁ
TAPAUÁ
TAPAUÁ
TAPAUÁ
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
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ORD.
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

RIO PURUS - COMUNIDADE
MORADOR ISOLADO
BOA MORADA
MORADOR ISOLADO
MORADOR ISOLADO
MORADOR ISOLADO
MORADOR ISOLADO
PARICATUBA
NOSSA SENHORA APARECIDA (COM. PEDRA)
VILA MIRANDA - ITAPURU
VILA SÃO SEBASTIÃO - ITAPURU
VILA ARAÚJO - ITAPURU
VISTA DO IPIRANGA
UBI
BOAS NOVAS
SURARA

MUNICÍPIO
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI
BERURI

Fonte: ENGESPRO, 2019.
ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

RIO MADEIRA - COMUNIDADE
ILHA DO TAMBAQUI
MIRARI
LARANJAL 2
FLEXAL 2
PARAÍSO GRANDE
PARAIZINHO
SÃO MIGUEL
BUIUÇÚ
GALILEIA
NABOR
NOVO ISRAEL
PACOVAL
SÃO PAULO
CINTRA
MOANENSE
VILA LARANJEIRA
MALVINA
CARARÁ
TABULETA
LAVRAS
SÃO SEBASTIÃO DO TAPURU
SÃO RAFAEL
ARROZAL
SÃO RAIMUNDO
BOM FUTURO
SÃO VICENTE
VARADOR
VAL PARAISO
MALOCA DO BAETA
DESCANSO
URUCURI
FORTALEZA DO BOM INTENTO
DISTRITO AUXILIADORA
NOVA UNIÃO

MUNICÍPIO
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
MANICORÉ
HUMAITÁ
HUMAITÁ
MANICORÉ
HUMAITÁ
MANICORÉ
MANICORÉ
HUMAITÁ
MANICORÉ

2320

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

ORD.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

RIO MADEIRA - COMUNIDADE
SANTA FÉ
SÃO RAIMUNDO
ESCONDIDO
BOM SUSPIRO
SANTA MARTA
NOVA ESPERANÇA
SÃO PEDRO
SANTA HELENA
BARREIRA DO CURUÇA
CURUÇA
NAZARÉ DO RETIRO
URUMATUBA
PAU QUEIMADO
ÁGUA AZUL
BOA ESPERANÇA
DEMOCRACIA
SANTA RITA
PAISSANDU
IGARAPEZINHO
SURURU
BOAS NOVAS
RIBAMAR
BARREIRA DO MATUPIRI
NOVOS PRAZERES
SEMPRE VIVA
VERDUM
DELÍCIA
NOVA ALIANÇA
JENIPAPO
PORTO SEGURO
CACHOEIRINHA
BARREIRA DE MARAVILHA
MACACO PREGO
ITAPIRINA
SANTA RITA
BACABAL
ESPÍRITO SANTO
VILA ISABEL
SAPUCAIA
COSTA DO ARARI
SÃO JOAQUIM
FLORESTA
ARAPAPA
SÃO LAZARO
PONTA ALEGRE
ALEXANDRE
AUARÁ-GRANDE
SANTA HELENA
VILA GOMES
CASTANHAL
CASTANHAL 2
FLEXAL

MUNICÍPIO
MANICORÉ
MANICORÉ
HUMAITÁ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
MANICORÉ
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
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ORD.
87
88
89
90
91
92
93
94
95

RIO MADEIRA - COMUNIDADE
CAIÇARA
PIQUIÁ
PURUZINHO
GUARIBA
SANTA ANA
DISTRITO DE AXINIM
ANUMAÃ
SÃO JOSÉ I
NOVA RECORDAÇÃO

MUNICÍPIO
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA
BORBA

Fonte: ENGESPRO, 2019.

Indicadores
Para este impacto foram usados os seguintes indicadores:
Indicadores de Capital social, como a existência de organizações representativas da
sociedade civil, participação em conselhos municipais paritários, efetividade do conselho
municipal de meio ambiente, índices de participação nas eleições.
Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social),
estrutura de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de
Informação e comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à
mão armada por mil habitantes.
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
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Indicadores de Educação, como a média de anos de estudo da população adulta,
taxa de analfabetismo, IDEB (índice de aproveitamento do ensino básico), percentual de
abandono escolar de 6ª a 9ª série, percentual de abandono escolar no ensino médio.
Indicadores Culturais, como a índices de promoção cultural, existência de legislação
de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial, existência do conselho municipal de
cultura paritário, iniciativas da sociedade civil, existência de grupos artísticos, existência de
equipamentos socioculturais.
Fase implantação da obra
A Interferência em comunidades locais tradicionais e não tradicionais pode se dar de
forma direta, decorrente da intensificação de uso do espaço, devido às atividades de
implantação de canteiros e demais áreas de apoio, por exemplo; ou de forma indireta,
decorrente de outros impactos, como: contaminação do solo e/ou da água, alteração de
hábitats aquáticos e perda da fauna, poluição do ar, poluição sonora, dentre outros. Por sua
vez, este impacto está estritamente relacionado a outros três impactos: alteração da
qualidade de vida, intensificação de conflitos locais e menor envolvimento comunitário.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa, e ocorrência direta e indireta;
• Duração temporária e reversível e ocorre em imediatamente;
• De abrangência local, limitando-se a área do empreendimento, atingindo as áreas
diretamente afetadas, e equipes de funcionários atuantes no empreendimento;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Não sinergético;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude média;
•

e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento.
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Fase de operação
Após a conclusão das obras, a melhoria de acesso será, sem dúvida, o impacto
responsável por elevar a magnitude deste impacto, tendo em vista os impactos indiretos
decorrentes da melhor trafegabilidade. Neste momento a distinção da expressão do
presente impacto assume uma maior complexidade, haja vista a possibilidade das duas
modalidades (benéfico e adverso) e das multiplicidades de relações de causa e efeito.
Quanto aos critérios, tem-se ainda:
• Decorre em médio prazo;
• Duração permanente e irreversível;
• De abrangência grande, o alcance extrapola os limites de uma microbacia;
• Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;
• De magnitude muito grande, o alcance extrapola macrorregiões, como: bacias,
municípios;
• Não sinergético;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento.
7.1.3.3.8. Intensificação de conflitos locais
O possível processo de expansão da ocupação demográfica na região e o tipo de uso
do solo a ser estabelecido durante a fase de operação da rodovia são questões que devem
ser consideradas quanto à geração de conflitos futuros.
Na questão fundiária são relatados pelos moradores os problemas de invasão de
terra, expulsão de moradores que tradicionalmente ocuparam as áreas e consequentemente
o seu processo de grilagem. A ausência de documento que comprove a posse e garanta a
permanência das famílias nas áreas é uma das maiores preocupações elencadas pelos
entrevistados durante a realização do levantamento de campo do Meio Socioeconômico.
Os conflitos de caça e mineração, mesmo especificamente localizados, também são
mencionados pelos moradores. No Rio Purus a falta de ordenamento da pesca em
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determinadas áreas somada à ausência de fiscalização por parte dos órgãos competentes e
consequente invasão de lagos e a pesca predatória são frequentes. Já no Rio Madeira o
garimpo foi o segundo conflito mais mencionado nas entrevistas. As balsas instaladas nas
margens e leito do rio, além de dificultarem a passagem dos barcos, dificultam a pesca de
subsistência. O barulho das bombas e outros motores utilizados nas atividades que
permanecem em funcionamento por 24h durante toda a temporada espantam os peixes e
tiram a tranquilidade das famílias que moram nas proximidades. Associado ao garimpo
também estão menções aos casos de violência e a prostituição, além da disposição
inadequada de mercúrio diretamente no rio.
A exploração ilegal de madeira está associada à expansão das frentes de ocupação,
da abertura de ramais e do aumento do desmatamento nas áreas pesquisadas. As
experiências de concessão florestal para o manejo madeireiro sejam eles comunitário ou
não, ainda são incipientes. Destacou-se a expansão do desmatamento na área próxima ao
Distrito de Realidade seguindo o mesmo padrão de ocupação anteriormente vivenciado no
Distrito de Santo do Matupi em Manicoré, localizado no Km 180 da BR-230/AM,
popularmente conhecida como Transamazônica.
Indicadores
Para este impacto foram usados os seguintes indicadores:
Indicadores de Capital social, como a existência de organizações representativas da
sociedade civil, participação em conselhos municipais paritários, efetividade do conselho
municipal de meio ambiente, índices de participação nas eleições.
Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social),
estrutura de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de
Informação e comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à
mão armada por mil habitantes.
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
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porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
Fase implantação da obra
Na fase de implantação do empreendimento o ruído e a poeira nas proximidades das
áreas habitadas, a presença de trabalhadores nas comunidades, a intensificação do trânsito
e a presença de equipamentos pesados, remoção da vegetação, descarte de material em
lugares inapropriados, contaminação do solo ou da água são algumas das situações que
afetam o cotidiano da população e que, se não forem bem geridos, podem agravar as
relações e intensificar conflitos locais.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa, e ocorrência indireta;
• Duração temporária e reversível e ocorre em médio prazo;
• De abrangência local, limitando-se a área do empreendimento, atingindo as áreas
diretamente afetadas, e equipes de funcionários atuantes no empreendimento;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com o impacto da pressão sobre as Unidades de Conservação, pode
causar interferência nas comunidades locais tradicionais e não tradicionais;
• Probabilidade de ocorrência alta;
• Magnitude pequena;
•

e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento.
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Fase de operação
O possível processo de expansão da ocupação demográfica na região e o tipo de uso
do solo a ser estabelecido durante a fase de operação da rodovia são questões que devem
ser consideradas quanto à geração de conflitos futuros, principalmente em relação à
ampliação das atividades ilegais, como a exploração madeireira e a pressão sobre as
Unidades de Conservação interceptadas ou próximas a rodovia, em especial aquelas de uso
sustentável. Por fim, o afluxo de pessoas em busca de trabalho promoverá uma pressão
sobre as infraestruturas públicas das cidades, que já não possuem condições adequadas de
saúde e saneamento para a atual população. Neste sentido a cidade de Humaitá seria a mais
afetada.
Quanto aos critérios, tem-se ainda:
• Natureza adversa, ocorrência indireta
• Decorre em longo prazo;
• Duração permanente e irreversível;
• De abrangência grande, o alcance extrapola os limites de uma microbacia;
• Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;
• De magnitude grande, o alcance do impacto atinge uma área significativa,
comprometendo mais de uma microbacia;
• Sinergético com o uso e ocupação do solo e grilagem somado a implantação de
atividades agropecuárias e o aumento do afluxo populacional, resulta na interferência
nas comunidades locais tradicionais e não tradicionais;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento.
7.1.3.3.9. Criação de Expectativas na população
Indicadores
Para este impacto foram considerados os indicadores abaixo:
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Indicadores de Capital social, como a existência de organizações representativas da
sociedade civil, participação em conselhos municipais paritários, efetividade do conselho
municipal de meio ambiente, índices de participação nas eleições.
Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social),
estrutura de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de
Informação e comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à
mão armada por mil habitantes.
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
Indicadores de Educação, como a média de anos de estudo da população adulta,
taxa de analfabetismo, IDEB (índice de aproveitamento do ensino básico), percentual de
abandono escolar de 6ª a 9ª série, percentual de abandono escolar no ensino médio.
Indicadores Culturais, como a índices de promoção cultural, existência de legislação
de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial, existência do conselho municipal de
cultura paritário, iniciativas da sociedade civil, existência de grupos artísticos, existência de
equipamentos socioculturais.
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Fase implantação da obra
A demora no processo e as constantes promessas políticas de implantação e
pavimentação da BR-319/AM geram uma grande expectativa nos moradores da área. Os
levantamentos de dados primários em campo permitiram verificar que as comunidades
locais são favoráveis à implantação do empreendimento. Esta percepção também foi
observada junto às administrações locais.
Estudos na região apontam que a rodovia já abrigou serviços que davam suporte aos
moradores e usuários como hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, e oficinas, e que
essas atividades deixaram de existir com a interrupção do tráfego. Outro impulsionador da
criação de expectativa são as viagens de ônibus entre Manaus-Humaitá-Porto Velho, que
voltaram a operar após duas décadas sem transporte de passageiros, mas que no período
das chuvas trafegam em péssimas condições.
A totalidade das populações residentes às margens da BR-319/AM possuem acesso e
fazem uso dela. Dentre as motivações mais frequentes relatadas pelos moradores para o
deslocamento das famílias pela rodovia estão a busca pelo atendimento de saúde, a
aquisição de produtos industrializados e a educação. Com menor frequência foram
mencionadas dentre as motivações o simples deslocamento entre as áreas, o acesso aos
serviços bancários, a comercialização de produtos e o acesso ao local de trabalho.
A divulgação da contratação de mão de obra, bem como a contratação de serviços e
equipamentos, e a implantação de canteiros de obras e acampamentos serão as primeiras
ações que atrairão a atenção das comunidades locais. Mas é na fase de pavimentação da
obra que se espera o maior processo de visibilidade para o empreendimento e por
consequência a criação de expectativas na população, provocando indiretamente a pressão
sobre a infraestrutura e serviços públicos locais, a especulação imobiliária, aumento de riscos
à saúde, e o aumento do afluxo populacional.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa e benéfica, e ocorrência direta;
• Duração temporária e reversível e ocorre imediatamente;
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• De abrangência extrema, o impacto extrapola macrorregiões, ou seja, bacias,
municípios;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com a geração de trabalho e renda, resulta na dinamização da economia
local.
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude muito grande;
• e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento.
7.1.3.3.10. Menor envolvimento comunitário
Indicadores
Para este impacto foram considerados os indicadores abaixo:
Indicadores de Capital social, como a existência de organizações representativas da
sociedade civil, participação em conselhos municipais paritários, efetividade do conselho
municipal de meio ambiente, índices de participação nas eleições.
Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social),
estrutura de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de
Informação e comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à
mão armada por mil habitantes.
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
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número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
Indicadores de Educação, como a média de anos de estudo da população adulta,
taxa de analfabetismo, IDEB (índice de aproveitamento do ensino básico), percentual de
abandono escolar de 6ª a 9ª série, percentual de abandono escolar no ensino médio.
Indicadores Culturais, como a índices de promoção cultural, existência de legislação
de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial, existência do conselho municipal de
cultura paritário, iniciativas da sociedade civil, existência de grupos artísticos, existência de
equipamentos socioculturais.
Fase implantação da obra
O menor envolvimento comunitário decorre de outros dois impactos observados na
área do estudo, quais sejam: interferência nas comunidades locais tradicionais e não
tradicionais e intensificação de conflitos locais. Na verdade, além da sua origem indireta,
este impacto se manifesta quando da ingerência dos impactos que o origina. Embora a
restauração da rodovia seja um anseio das comunidades que habitam nas proximidades da
rodovia, tensões sociais frequentes e sem soluções imediatas podem interferir no
envolvimento da comunidade com o empreendimento.
As comunidades possuem presidente ou líder escolhido pelos seus moradores, que
os representa mesmo sem a existência de uma organização social formalizada. No entanto,
as populações residentes (em comunidades ou isoladas) também estão organizadas em
associações comunitárias e de caráter produtivo, e da mesma forma identificou-se o vínculo
com organizações pertencentes a outros municípios.
Importante citar o Fórum de Discussão Permanente da BR-319/AM que reúne mais
de 20 entidades, entre instituições públicas e privadas, poderes executivo, legislativo e
judiciário (MPF/AM, OAB/AM, CREA/AM, INCRA, IBAMA, DNIT, FUNAI, ICMBIO, PRF, CMA,
FIEAM, SEMA, ALEAM, FAEA, empresas ENGESPRO e PROSUL), associações e sociedade civil
organizada (Associação dos Amigos Defensores da BR-319/AM, Associação Comunitária São
Sebastião do Igapó-Açu, Movimento Educar para a Cidadania), para discussões sobre o
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acompanhamento das obras da rodovia e as ações de governança na região, de forma a
consolidar espaço de diálogo entre todos os atores envolvidos. O fórum é coordenado pelo
Ministério Público Federal do Estado do Amazonas (MPF/AM). A primeira reunião ocorreu
em 14 de julho de 2017, tendo sido realizadas reuniões mensalmente. (CREA/AM, 2017).
Em 25/07/2019, o DNIT recebeu o Ofício Circular n° 012/2019/9°OFÍCIO/PR/AM,
contendo Carta Aberta sobre a Pavimentação da BR-319/AM, apresentada anexa ao capítulo
diagnóstico para o Meio Socioeconômico , em que as instituições signatárias, participantes
do fórum permanente de discussões sobre o processo de reabertura da BR-319/AM,
esclareceram o seu posicionamento acerca do restabelecimento da trafegabilidade da
rodovia, em especial, no trecho localizado entre a sede do município de Careiro (não
localizado na área de estudo) e a comunidade do Igapó-Açu, no sentido de manifestarem
apoio aos esforços do DNIT para que a circulação de veículos pela região se dê de maneira
segura e adequada. A RDS Igapó-Açu está localizada nos Municípios de Borba, Beruri e
Manicoré.
Como forma de executar ações governamentais para o desenvolvimento sustentável
da região norte do país, o DNIT investiu aproximadamente 70 milhões em implantação,
demarcação e proteção de 27 (vinte e sete) Unidades de Conservação Estaduais e Federais
ao longo da área de estudo da BR-319/AM/RO, criando um mosaico de áreas protegidas
visando a proteção das riquezas naturais e do bioma amazônico. A criação dessas áreas
protegidas permitiu o início de planejamento do atual Governo do Estado do Amazonas para
implantar infraestrutura ao longo da BR-319/AM que propicie o aumento da governança
regional e o desenvolvimento de atividades compatíveis com a preservação e uso
sustentável da natureza. (IDESAM, 2018).
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.
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Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa, e ocorrência indireta;
• Duração temporária e reversível e ocorre em médio prazo;
• De abrangência local, o alcance do impacto limita-se a área de inserção do
empreendimento.
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Não sinergético;
• Probabilidade de ocorrência alta;
• Magnitude pequena;
• e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento.
7.1.3.3.11. Pressão sobre a infraestrutura e serviços públicos locais
Indicadores
Para este impacto foram considerados os indicadores abaixo:
Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social),
estrutura de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de
Informação e comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à
mão armada por mil habitantes.
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
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número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
Indicadores de Educação, como a média de anos de estudo da população adulta,
taxa de analfabetismo, IDEB (índice de aproveitamento do ensino básico), percentual de
abandono escolar de 6ª a 9ª série, percentual de abandono escolar no ensino médio.
Fase implantação da obra
O aumento da população circulante durante as obras do empreendimento resulta
em incremento na demanda por serviços e equipamentos públicos, nas áreas de saúde,
telefonia, saneamento, água, educação, segurança, entre outros. Apesar dessa demanda
adicional ser temporária, esse incremento tende a sobrecarregar esses serviços e
infraestruturas, que muitas vezes já não atendem à demanda local com qualidade.
Espera-se que a disponibilidade de mão de obra local possa suprir as necessidades
de contratação para o empreendimento, entretanto, não há como desconsiderar, nas fases
de atividades preparatórias para a implantação e na construção, a presença de operários,
assim como toda a mobilização em torno da obra, que poderá gerar mudanças nos costumes
ou no quadro de comportamentos típicos dessas comunidades. Pode ocorrer também, um
incremento nos casos de malária, com consequência aos serviços de saúde locais, já que nos
seis municípios relacionados com o empreendimento, o IPA (Índice parasitário anual) foi de
médio e alto risco nos últimos anos. Nesse sentido, reforçamos a importância do
oferecimento pelas construtoras, de recursos de saúde aos trabalhadores envolvidos no
empreendimento.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa, e ocorrência indireta;
• Duração temporária e reversível e ocorre em médio prazo;
• De abrangência local, o alcance do impacto limita-se a área de inserção do
empreendimento.
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
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• Sinergético com o aumento de riscos à saúde resulta na alteração da qualidade de
vida;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude pequena;
• e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento.
Fase de operação
Na fase de operação, com a expansão da malha viária e a melhoria de acesso,
estima-se um aumento do afluxo populacional, gerando uma possível alteração no quadro
demográfico. Nesse cenário, existe também a possibilidade de expansão das periferias
urbanas dos municípios no entorno da rodovia, com impactos sobre a estrutura de serviços
públicos das cidades. O adensamento populacional desordenado pode resultar em aumento
das demandas por serviços como: rede de fornecimento de água, rede de esgotos, escolas,
unidades de atendimento ambulatorial e hospitalar, segurança pública e telecomunicações.
Caso não ocorra o controle do processo de crescimento demográfico e, ao mesmo tempo,
investimento na infraestrutura de serviços, poderá ocorrer colapso do sistema, com severas
consequências sociais.
Com a intensificação do fluxo de veículos e/ou acidentes, e o aumento de riscos à
saúde também pode exercer uma pressão sobre a infraestrutura e serviços públicos locais,
como os serviços de emergência em saúde.
O aumento dos casos de violência foi mencionado no levantamento de campo como
uma preocupação dos moradores de todas as comunidades, visto que apenas Humaitá
possui uma delegacia da Polícia Civil de maior porte, denominada Delegacia Interativa
Humaitá, e os demais municípios possuem unidades menores conhecidas como DIPs
(Distritos Integrados de Polícia). Em relação à estrutura da Polícia Militar do Amazonas a
região do empreendimento conta com a 4ª Companhia Independente da Polícia Militar
(CIPM) em Humaitá, que além de atender esse município é responsável pelos municípios de
Borba, Canutama, Manicoré e Tapauá. O município de Beruri é atendido pelo 9º Batalhão da
Polícia Militar (BPM) Manacapuru (município localizado fora da área de estudo).
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Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa, ocorrência indireta;
• Decorre em médio prazo;
• Duração permanente e irreversível;
• De abrangência regional, o alcance do impacto extrapola os limites da ADA, porém
não atinge uma área significativa. Atinge a equipe de funcionários atuantes no
empreendimento;
• Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;
• De magnitude média, o alcance do impacto extrapola os limites do empreendimento,
porém permanece próximo as suas imediações;
•

Sinergético com o aumento do afluxo populacional resulta no aumento de riscos à
saúde;

• Probabilidade de ocorrência certa;
• e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento.
7.1.3.3.12. Especulação Imobiliária
Indicadores
Para este impacto foram considerados os indicadores abaixo:
Indicadores de Capital social, como a existência de organizações representativas da
sociedade civil, participação em conselhos municipais paritários, efetividade do conselho
municipal de meio ambiente, índices de participação nas eleições.
Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social),
estrutura de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de
Informação e comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à
mão armada por mil habitantes.
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
2336

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
Indicadores de Educação, como a média de anos de estudo da população adulta,
taxa de analfabetismo, IDEB (índice de aproveitamento do ensino básico), percentual de
abandono escolar de 6ª a 9ª série, percentual de abandono escolar no ensino médio.
Fase implantação da obra
A especulação imobiliária ocorrerá de forma mais clara a partir da etapa de
pavimentação, momento que não restará mais dúvida da efetiva restauração da rodovia. As
entidades e instituições existentes na região relatam ser preocupante que as populações
desconheçam os possíveis impactos associados à execução das obras de pavimentação e ao
efetivo funcionamento da rodovia, e por consequência a valorização de terras.
Nas entrevistas com os moradores das comunidades no levantamento de campo,
são relatados os problemas já ocorridos de invasão de terra, expulsão de moradores que
tradicionalmente ocuparam as áreas e consequentemente o seu processo de grilagem. A
ausência de documento que comprove a posse e garanta a permanência das famílias nas
áreas é uma das maiores preocupações elencadas pelos entrevistados.
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 e atuação da governança local.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa, e ocorrência indireta;
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• Duração permanente e irreversível, e ocorre em médio prazo;
• De abrangência regional, o alcance do impacto extrapola os limites da ADA, porém
não atinge uma área significativa;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com a criação de expectativas da população em relação ao
empreendimento pode resultar em Interferência nas comunidades locais tradicionais e
não tradicionais.
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude média;
• e, por fim, o impacto é tratado com norma nacional, a exemplo do
Macrozoneamento Ecológico Econômico (Decreto 7.378/2010).
Fase de operação
Implantações, restaurações, duplicações e melhorias em geral de rodovias tendem a
gerar especulação imobiliária, tendo em vista a melhoria da circulação e acessos às áreas
que podem ser alvo de negociações irregulares, incluindo a ocupação da faixa de domínio.
No caso da BR-319/AM, trecho do meio, entende-se que o processo poderá acontecer,
principalmente, envolvendo a melhoria de acesso ao trecho, bem como a baixa densidade
populacional, o que pode acarretar em um aumento de ocupações.
A restauração da rodovia BR-319/AM propiciará a implantação de novos
empreendimentos rodoviários pela facilidade de acesso e será a principal via de circulação
de produtos e pessoas. Ramais e estradas vicinais poderão ser abertos de forma planejada
para permitir o acesso regular de pessoas e produtos. Por outro lado, em um cenário de
ausência ou baixa governança, poderá ocorrer a abertura de vias ilegais sob o patrocínio de
traficantes de madeira ilegal, grileiros e pecuaristas. Em decorrência deste tipo de atividade
ilegal, poderá ocorrer desmatamento, queimadas e a ocupação desordenada nas margens
dos ramais, ou a invasão de áreas protegidas.
Ademais, a estrada pavimentada aumentará o valor das terras em torno da rodovia.
Com a situação regular de trafegabilidade, as zonas marginais da BR-319/AM poderão
apresentar taxas crescentes de aumento populacional, devido à migração de pessoas de
2338

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

outras regiões. Neste contexto, caso não ocorra a interferência do poder público na
fiscalização ou legalização destas terras, poderão ocorrer ocupações desordenadas.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa, ocorrência indireta;
• Decorre imediatamente;
• Duração permanente e irreversível;
• De abrangência grande, o alcance do impacto extrapola os limites de uma microbacia;
• Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;
• De magnitude grande, o alcance do impacto atinge uma área significativa,
comprometendo mais de uma microbacia;
• Sinergético com a expansão da malha viária somado ao aumento do afluxo
populacional resulta no uso e ocupação do solo e grilagem.
• Probabilidade de ocorrência certa;
• e, por fim, o impacto é tratado com norma nacional, a exemplo do Macrozoneamento
Ecológico Econômico (Decreto 7.378/2010).
7.1.3.3.13. Intensificação de acidentes rodoviários
Indicadores
Para este impacto foram considerados os indicadores abaixo:
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
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Fase implantação da obra
Durante a implantação do empreendimento, a intensificação de acidentes
rodoviários poderá ocorrer: (1) na implantação dos canteiros, acampamentos e demais áreas
de apoio; (2) na terraplanagem; (3) na drenagem e Obras de Arte Correntes; (4) nas Obras de
Artes Especiais; (5) na desmontagem de canteiros.
Os maiores riscos de intensificação da ocorrência de acidentes, durante a fase de
obras, concentram-se nos Meios físico e biótico. Para o Meio Socioeconômico, cabe destacar
que, mesmo com baixa circulação e baixa demografia, os riscos envolvem o trânsito de
máquinas pela pista e o vazamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos. No entanto, com
a adoção de medidas de controle e mitigação, para minoração deste tipo de impacto, os
riscos são severamente reduzidos.
Este impacto possui, neste empreendimento, uma estreita relação com o
atropelamento da fauna, que embora de origem indireta, está presente em praticamente
todas as atividades de implantação da obra, quais sejam: (1) implantação de canteiros de
obra, acampamentos e demais obras de apoio; (2) terraplanagem; (3) drenagem e Obras de
Arte Corrente; (4) pavimentação; (5) obras de arte especiais; (6) desmontagem dos canteiros
de obra; e (7) retirada de entulhos e resíduos. Este impacto resulta, em grande parte das
vezes, da intensificação do tráfego, porém também pode resultar da melhoria do tráfego.
A perda de ambientes naturais, mesmo que degradados, bem como a retirada da
cobertura vegetal, geram um número elevado de animais em situação de fuga e busca de
novos abrigos mais seguros, potencializando a ocorrência de atropelamentos nas estradas.
Noventa por cento dos animais atropelados são pequenos vertebrados, sendo os
vertebrados de grande porte os menos vulneráveis, com menos de 1% dos casos de
atropelamento.
Ressalta-se que o diagnóstico do Meio Biótico constatou uma elevada abundância do
grupo mais vulnerável a atropelamentos (vertebrados de pequeno e médio porte), a citar:
Proechimys cuvieri, Gurlinguetus flaviventer, Oecomys bicolor, Marmosops noctivagus,
Cuniculus paca, Dasyprocta sp, Iguana, Tupinambis teguixin, além de uma elevada
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representatividade de anuros, principalmente da família Bufonidae, e de serpentes,
principalmente os representantes da família Boidae, como Epicrates cenchria e Eunectes
murinus.
Neste estudo a maior abundância de atropelamentos decorreu de animais de
pequeno porte, com forte predominância dos anfíbios e répteis, em especial do anuro
Rhinella marina.
Por fim, sabe-se que, em regra, os locais onde os animais interagem com maior
frequência na rodovia estão positivamente relacionados com as áreas de segmentos
florestais e drenagem. No entanto, a rodovia em questão apresenta uma particularidade em
relação a grande maioria das rodovias no país, pois os fragmentos florestais são
praticamente ausentes, estando o trecho estudado cercado, em quase a sua totalidade, por
áreas protegidas em ótimo estado de conservação. Desse modo, quase não há fragmentos
na rodovia atualmente. Tem-se, com isso, uma grande área homogênea florestada. Porém, a
rodovia em faixa simples, caso em questão, tende a aumentar o número de atropelamentos.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa, e ocorrência indireta;
• Duração temporário e reversível, e ocorre em médio prazo;
• De abrangência local, o alcance do impacto limita-se a área de inserção do
empreendimento, ou seja, atinge apenas as áreas diretamente afetadas. Atinge a
equipe de funcionários atuantes no município;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com aumento de riscos à saúde resulta na pressão sobre a infraestrutura
e serviços públicos locais;
• Probabilidade de ocorrência alta;
• Magnitude pequena;
•

e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Código Nacional
de Trânsito (Lei 9.503/1997).

Fase de operação
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Na fase de operação, com a intensificação do tráfego também pode ser considerada
a ocorrência da intensificação de acidentes de trânsito. Existem momentos que este impacto
será mitigado pelas atividades de controle de operação, por meio do Programa de Proteção
à Fauna, mais especificamente na instalação de mecanismos de passagem de fauna e nas
campanhas de conscientização dos usuários da rodovia.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adversa, ocorrência indireta;
• Decorre imediatamente;
• Duração permanente e reversível;
• De abrangência local, o alcance do impacto limita-se a área de inserção do
empreendimento;
• Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;
• De magnitude média;
•

Sinergético com o aumento do quadro demográfico e do aumento de riscos à saúde
resulta na pressão sobre a infraestrutura e serviços públicos locais;

•

Probabilidade de ocorrência certa;

• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Código Nacional de
Trânsito (Lei 9.503/1997).
7.1.3.3.14. Aumento no fluxo de bens e serviços
Indicadores
Para este impacto foram usados indicadores:
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Indicadores Culturais, como a índices de promoção cultural, existência de legislação
de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial, existência do conselho municipal de
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cultura paritário, iniciativas da sociedade civil, existência de grupos artísticos, existência de
equipamentos socioculturais.
Fase implantação da obra
Este impacto é muito específico e na fase de implantação se relaciona
exclusivamente com a dinamização da economia local, nas atividades de contratação de
serviços, equipamentos e mão de obra, onde haverá um incremento da economia regional,
pelo aporte de recursos em circulação oriundos da remuneração dos trabalhadores, com
ênfase nas atividades de comércio (alimentação, vestuários, calçados, móveis e utensílios do
lar, materiais de construção e reparação, farmácias), bem como setores de serviços (higiene
pessoal, restaurantes, lanchonetes, lazer), os quais serão diretamente beneficiados ao longo
da execução das obras. É necessário lembrar ainda que a injeção desses recursos financeiros
- salários e investimentos - nas atividades econômicas locais e regionais também contribuirá
para o aumento da arrecadação de impostos.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza benéfica, e ocorrência indireta;
• Duração permanente e irreversível, e ocorre de imediato;
• De abrangência regional, o alcance do impacto extrapola os limites da ADA, porém
não atinge uma área significativa;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com somado a geração de emprego e renda resulta na dinamização da
economia local;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude média;
• e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento legal.
7.1.3.3.15. Potencialização do turismo local e oportunidade de acesso à cultura e lazer
Indicadores
Para este impacto foram considerados como indicadores:
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Indicadores de Capital social, como a existência de organizações representativas da
sociedade civil, participação em conselhos municipais paritários, efetividade do conselho
municipal de meio ambiente, índices de participação nas eleições.
Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social),
estrutura de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de
Informação e comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à
mão armada por mil habitantes.
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Indicadores Culturais, como a índices de promoção cultural, existência de legislação
de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial, existência do conselho municipal de
cultura paritário, iniciativas da sociedade civil, existência de grupos artísticos, existência de
equipamentos socioculturais.
Fase de operação
Este impacto é restrito à fase de operação da rodovia, decorrente da melhoria de
acesso e melhor trafegabilidade.
A rodovia em situação regular proporcionará entre os municípios interceptados, ou
próximos a ela, a criação e ampliação de seus complexos turísticos de lazer e cultura. Com a
pavimentação da rodovia, o turismo poderá ocorrer de três formas: primeiramente poderá
ocorrer o aumento do contingente de pessoas na participação dos eventos culturais e
religiosos da região, como a Festa do Boto Rosa de Igapó-Açu, e o Festejo de São Sebastião
no Distrito de Realidade. Além disso, poderá haver o surgimento de outros eventos
comemorativos com o novo contingente de pessoas decorrente da migração causada pela
facilidade do acesso realizado por meio terrestre. Em segundo lugar, poderá ocorrer um
turismo embasado na visitação das belezas cênicas da Amazônia. E finalmente, poderão ser
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estimuladas modalidades de turismo como: turismo de aventura, birdwatching e
ecoturismo, com grande potencial de impacto positivo para a região com o acesso por via
terrestre. Nos dois últimos casos, tem-se o Parque Nacional do Lago Jari e a Reserva
Extrativista do Lago do Capanã Grande, ambas com grande potencial para estas atividades,
apontado em seus respectivos Planos de Manejo/Gestor.
Uma iniciativa do o Governo do estado do Amazonas, por meio do “Plano de
Governança – UC's Estaduais da BR-319”, propõe a estruturação de dois portais na BR319/AM, que funcionariam como centro de informação, postos de fiscalização e apoio ao
turista; e a implantação do PROGETUR (Programa Estadual de Turismo em Áreas Protegidas).
Pretende-se que os portais funcionem como espaço de apoio aos viajantes e turistas, onde
serão divulgados os atrativos turísticos e atividades nas UC Estaduais RDS Matupiri, RDS
Igapó-Açu, RDS Rio Amapá, Parque Estadual Matupiri e Floresta Estadual Tapauá, além de
temas relativos à relevância e ao significado ambiental dessas áreas, no intuito de
sensibilizar visitantes e usuários (IDESAM, 2018).
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza benéfica, ocorrência indireta;
• Decorre em longo prazo;
• Duração permanente e irreversível;
• De abrangência grande, o alcance do impacto extrapola os limites de uma microbacia;
• Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;
• De magnitude grande;
•

Sinergético com a dinamização da economia local resulta na alteração da qualidade
de vida;

•

Probabilidade de ocorrência certa;

• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Política Nacional de
Turismo (Lei 11.771/2008).
7.1.3.3.16. Aumento da oportunidade de acesso aos serviços de saúde e educação
Indicadores
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Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
Indicadores de Educação, como a média de anos de estudo da população adulta,
taxa de analfabetismo, IDEB (índice de aproveitamento do ensino básico), percentual de
abandono escolar de 6ª a 9ª série, percentual de abandono escolar no ensino médio.
Fase de operação
Este é outro impacto restrito à fase de operação da rodovia, decorrente da melhoria
de acesso e melhor trafegabilidade.
A restauração da estrada possibilitará um maior fluxo de alunos das comunidades
afastadas dos centros urbanos. Desta forma, em face da recém adquirida facilidade de
locomoção, poderá haver uma diminuição no índice de evasão escolar, principalmente,
entre a população jovem. Por meio da facilidade na locomoção entre os municípios, a
população terá maior facilidade de acesso aos serviços de educação, pois a
operacionalização da estrada facilitará o deslocamento em tempo reduzido dos moradores
da área. Esta nova realidade também impacta os professores que tem suas atividades
restritas ao espaço físico da escola. Melhor trafegabilidade permite também um
deslocamento mais constante para aperfeiçoamento profissional em capitais ou cidades
maiores, como Humaitá. O mesmo é válido para demais profissionais, tais como: agentes de
saúde, técnicos agrícolas, dentre outros.
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A maior parte das áreas pesquisadas não possui unidade de saúde. O percentual
ultrapassa os 88% onde os moradores deslocam-se até o serviço disponível mais próximo,
seja em comunidades ou distritos próximos e até mesmo na sede dos municípios. Na Frente
correspondente a BR-319/AM apenas o Distrito de Realidade e Comunidade Fortaleza em
Humaitá possuem unidades de saúde. No Rio Madeira a presença foi indicada nos Distritos
de Auxiliadora e de Axinin, e na Comunidade Caiçara em Borba. E no Rio Purus possuem
unidades de saúde o Distrito de Belo Monte e nas comunidades Foz do Tapauá, São
Sebastião e Vila do Ipiranga em Beruri.
Durante o levantamento de campo as equipes técnicas cruzaram com embarcações
das Unidades Básicas de Saúde Fluviais dos municípios de Canutama e Humaitá que
oferecem eventuais serviços básicos de saúde às comunidades ribeirinhas. Também foram
mencionadas as ações de atendimento médico e a realização de exames durante as missões
da Marinha do Brasil realizadas no Rio Purus e Rio Madeira em anos anteriores.
Utilizam meios de transporte particular para o deslocamento até a unidade de saúde
mais próxima 59% das áreas pesquisadas. Na Frente correspondente a BR-319/AM esse
percentual chega a 82%, sendo que destes 65% dos deslocamentos é feito de moto e o
percentual restante de automóveis. Em 8% dos casos o meio de transporte utilizado são os
ônibus com linha comercial disponível. E menos de 8% restantes utilizam carona ou bicicleta
para o deslocamento.
Nos Rio Purus e Rio Madeira o maior percentual também utiliza meios de transporte
particular. Apenas no Rio Purus foi indicada em 29% das comunidades pesquisadas a
existência de barcos comunitários para o transporte de doentes até a unidade de saúde mais
próxima. E em menos de 9% o meio de transporte utilizado são as embarcações com linhas
comerciais disponíveis.
Quando não é possível deslocar-se para a unidade de saúde mais próxima os
moradores recorrem ao uso de plantas medicinais ou medicamentos isentos de prescrição
médica.
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Em relação à existência de unidade de ensino nas áreas pesquisadas a situação
também é inversa quando são comparadas a Frente correspondente a BR-319/AM e as
Frentes localizadas nos Rio Purus e Rio Madeira.
Na Frente correspondente a BR-319/AM existem unidades de ensino apenas na
Fazenda dos Catarinos e no Distrito de Realidade. Já nas Frentes correspondentes aos Rio
Purus e Rio Madeira menos de 35% não possuem unidade de ensino disponíveis na própria
comunidade. Os estudantes provenientes das áreas próximas deslocam-se até as unidades
disponíveis em transporte escolar público.
Segundo informações do INCRA – Superintendência do Amazonas, em 2017, 57.234
famílias estavam assentadas em 145 áreas. Na área de estudo foram averiguados no painel
do INCRA um total de 33 assentamentos, sendo 2 em Beruri, 8 em Borba, 4 em Canutama, 8
em Humaitá, 8 em Manicoré e 3 em Tapauá. Segundo relatos das entidades e organizações
atuantes no local, existe a necessidade de intervenção para oferta e aprimoramento de
serviços junto aos assentamentos. Segundo eles a falta de infraestrutura nos assentamentos
tem inviabilizado a vida da população no local, impulsionando a evasão, sobretudo de
jovens, que saem para tentar a vida em outro lugar. Entretanto, a verificação dessa carência
em infraestrutura nos assentamentos não aparece no relato dos moradores, que não
mencionam reconhecer viver em área de assentamento. Boa parte dos assentamentos não
possuem nenhuma forma de equipamento social.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza benéfica, ocorrência indireta;
• Decorre em longo prazo;
• Duração permanente e irreversível;
• De abrangência grande, o alcance do impacto extrapola os limites de uma microbacia;
• Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;
• De magnitude grande;
• Sinergético com a potencialização do turismo local e acesso à cultura e lazer resulta na
alteração da qualidade de vida;
• Probabilidade de ocorrência certa;
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• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo da Lei de diretrizes e
bases da educação nacional (Lei 9.394/1996).
7.1.3.3.17. Aumento da Governança
Indicadores
Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social),
estrutura de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de
Informação e comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à
mão armada por mil habitantes.
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
Indicadores de Educação, como a média de anos de estudo da população adulta,
taxa de analfabetismo, IDEB (índice de aproveitamento do ensino básico), percentual de
abandono escolar de 6ª a 9ª série, percentual de abandono escolar no ensino médio.
Fase de operação
Com a rodovia restaurada, as diversas entidades municipais, estaduais e federais,
como Prefeituras, Governo Estadual, Secretarias como a SEMA/AM, Corpo de Bombeiros,
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI, além dos órgãos de fiscalização como
IPAAM, ICMBio e IBAMA, terão maior acessibilidade às áreas críticas. Com isso, diversos
serviços poderão ser prestados com mais eficiência, além de melhoria na atuação dessas
organizações.
O papel dos zoneamentos existentes e a governança em nível estadual e municipal
se torna fundamental neste momento para que a rodovia se torne um eixo de integração e
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desenvolvimento, não um vetor de desmatamento e alterações no uso do solo que venha a
degradar a região.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza benéfica, ocorrência indireta;
• Decorre em médio prazo;
• Duração permanente e irreversível;
• De abrangência grande, o alcance do impacto extrapola os limites de uma microbacia;
• Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;
• De magnitude grande;
• Sinergético com a melhoria de acesso resulta no aumento da oportunidade de acesso à
saúde e educação;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento legal.
7.1.3.3.18. Melhoria de acesso
Indicadores
Para este impacto foram usados os seguintes indicadores número de usuários e
velocidade de deslocamento.
Fase implantação da obra
Este impacto já se faz presente na fase de implantação da obra, durante a atividade
de pavimentação. Promoverá uma melhor trafegabilidade que, consequentemente, induzirá
uma melhoria no acesso. Porém, nesta etapa do empreendimento a magnitude do impacto
será menor, acarretando apenas aumento no fluxo de veículos e/ou acidentes. A partir deste
momento, impactos indiretos já se farão sentir nos três meios, com: o aumento nos riscos de
acidentes, atropelamento da fauna e possibilidade de contaminação do solo e/ou da água,
além da poluição sonora e do ar.
Quanto aos critérios, tem-se:
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• Natureza benéfica, e ocorrência direta;
• Duração permanente e irreversível, e ocorre de imediato;
• De abrangência local, o alcance do impacto limita-se a área de inserção do
empreendimento;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com a dinamização da economia local resulta na alteração da qualidade
de vida;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude pequena;
• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Código Nacional
de Trânsito (Lei 9.503/1997).
Fase de operação
A melhoria de acesso é o principal impacto direto advindo da atividade de circulação
de veículos, já na fase de operação. Deste impacto partirão outros tantos impactos que
mudarão o contexto regional, quais sejam: expansão da malha viária, Interferência em
comunidades locais tradicionais e não tradicionais, aumento da governança, aumento da
oportunidade de acesso à saúde e educação, potencialização do turismo local e acesso à
cultura e lazer, aumento do afluxo populacional, especulação imobiliária, uso e ocupação do
solo e grilagem, dentre tantos outros.
Por fim, esta melhoria de acesso será potencializada na atividade de controle de
operações, com as diversas atividades de intervenção e gestão da rodovia.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza benéfica, ocorrência direta;
• Decorre de imediato;
• Duração permanente e irreversível;
• De abrangência local, o alcance do impacto limita-se a área do empreendimento;
• Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;
• De magnitude média;
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• Sinergético com a maior segurança viária resulta na diminuição de acidentes;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Código Nacional de
Trânsito (Lei 9.503/1997).

7.1.3.3.19. Maior segurança viária
O impacto benéfico mais relevante desse empreendimento é o incremento e
melhoria da infraestrutura de transporte, que estabelecerá condições favoráveis para a
segurança dos usuários e melhoria do fluxo de veículos. A utilização da rodovia não apenas
agilizará o deslocamento entre os municípios, como trará maior segurança aos usuários.
Indicadores
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
Fase implantação da obra
Este impacto está associado a ações positivas de segurança, tais como: atividade de
sinalização e obras complementares, na fase de implantação.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza benéfica, e ocorrência direta;
• Duração permanente e irreversível, e ocorre de imediato;
• De abrangência local, o alcance do impacto limita-se a área de inserção do
empreendimento;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
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• Sinergético com a diminuição de acidentes rodoviários resulta na alteração da
qualidade de vida.
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude média;
• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Código Nacional
de Trânsito (Lei 9.503/1997).
Fase de operação
Este impacto está associado a ações positivas de segurança e conservação e
manutenção da via, na fase de operação. Em ambos os casos, as atividades promovem uma
melhor trafegabilidade e, consequentemente, segurança viária, como por exemplo,
construção de OAES de concreto (pontes) e OACS (bueiros) que tem potencial de aumentar a
segurança de usuários ao deslocar no trecho uma vez que vão contribuir para controle de
enchentes e acidentes.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza benéfica, ocorrência direta;
• Decorre de imediato;
• Duração permanente e irreversível;
• De abrangência local, o alcance do impacto limita-se a área do empreendimento;
• Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;
• De magnitude pequena;
• Sinergético com a maior segurança viária resulta na diminuição de acidentes;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Código Nacional de
Trânsito (Lei 9.503/1997).
7.1.3.3.20. Diminuição de acidentes rodoviários
A origem deste impacto no presente estudo depende do contexto ou da atividade
do empreendimento tratado. Pode ser de origem direta, no caso da melhor visualização da
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pista, em decorrência da conservação e manutenção da via; ou de origem indireta, derivado
da maior segurança viária e da diminuição do atropelamento da fauna.
No caso da atividade de proteção da faixa de domínio, o resultado será uma
diminuição de acidentes rodoviários letais, tendo em vista que a instalação de mecanismos
de proteção, como a mureta (ou defensa metálica), por exemplo, não minimizam a taxa de
acidentes em si, mas sim a gravidade destes.
Indicadores
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
Fase implantação da obra
Este impacto está associado a ações positivas de segurança, tais como: atividade de
sinalização e obras complementares, na fase de implantação.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza benéfica, e ocorrência direta/indireta;
• Duração permanente e irreversível, e ocorre de imediato;
• De abrangência local, o alcance do impacto limita-se a área de inserção do
empreendimento;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com a maior segurança viária resulta na Pressão sobre a infraestrutura e
serviços públicos locais e também na alteração da qualidade de vida;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude média;
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• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Código Nacional
de Trânsito (Lei 9.503/1997).
Fase de operação
Este impacto está associado a ações positivas de segurança e conservação e
manutenção da via, na fase de operação. Em ambos os casos, as atividades promovem uma
melhor trafegabilidade e, consequentemente, segurança viária, como por exemplo,
Construção de OAES de concreto (pontes) e OACS (bueiros) que tem potencial de aumentar
a segurança de usuários ao deslocar no trecho uma vez que vão contribuir para controle de
enchentes e acidentes.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza benéfica, ocorrência direta/indireta;
• Decorre de imediato;
• Duração permanente e reversível;
• De abrangência local, o alcance do impacto limita-se a área do empreendimento;
• Não possui cumulatividade com outros empreendimentos na área;
• De magnitude média;
• Não sinergético;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Código Nacional de
Trânsito (Lei 9.503/1997).
7.1.3.3.21. Dispensa de profissionais e serviços
Indicadores
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
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Fase de operação
Este impacto é um resultado direto da atividade de desmontagem do canteiro de
obras, e posterior desmobilização de profissionais e serviços, e acarretará na alteração do
fluxo de bens e serviços, bem como a alteração da qualidade de vida da população, mas para
pior. Efeitos esses que podem ser mitigados pela dinamização da economia ocasionada pela
melhoria de acesso e a implantação de pousadas, feiras de produtos locais, venda de
artesanato, potencializando o turismo local, bem como a exploração adequada da
biodiversidade para produzir bens e serviços de alto valor agregado para um mercado
globalizado, como por exemplo, produtos florestais madeireiros certificados, produtos
florestais não madeireiros, fibras, recursos genéticos, e agricultura orgânica.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adverso, e ocorrência direta;
• Duração permanente e irreversível, e ocorre de imediato;
• De abrangência local, o alcance do impacto limita-se a área de inserção do
empreendimento;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Não sinergético;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude média;
• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Sistema Nacional
de Emprego (SINE) (Lei 13.667/2018).
7.1.3.3.22. Expansão da malha viária
Fase de operação
A expansão da malha viária é um impacto indireto resultante da melhoria de acesso
decorrente da restauração da rodovia. Como já apontado na descrição do projeto, além de
outros capítulos deste EIA, a área de estudo apresenta duas rodovias implantadas, porém
não pavimentadas (AM-364 e acesso à comunidade de Ramal da Eletro no município de
Manicoré), e outra planejada, interligando a BR-319/AM a cidade de Tapauá (AM-366).
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Como consta nos Planos Diretores dos respectivos municípios, a pavimentação destas
rodovias depende, em primeiro plano, da restauração da BR-319/AM.
Ademais, ao se comparar com outros estudos rodoviários conduzidos na região
amazônica (BR-230/PA e BR-163/PA), existe uma alta probabilidade de vicinais serem
abertas a partir do eixo da rodovia para a extração ilegal de madeira e uso e ocupação do
solo. Esta possibilidade parece maior no trecho centro sul do estudo, no qual existem
trechos não protegidos por Unidades de Conservação.
No entanto, deve-se destacar que nem todos os resultados decorrentes deste
impacto são de expressão adversa. O aumento da governança, a dinamização da economia
local, o aumento da oportunidade de acesso à saúde e educação e a potencialização do
turismo e acesso à cultura e lazer são impactos positivos desta expansão rodoviária.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adverso/benéfico, e ocorrência direta;
• Duração permanente e irreversível, e ocorre em longo prazo;
• De abrangência grande, o alcance do impacto extrapola os limites de uma
microbacia;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com a dinamização da economia local, e ao aumento da governança
resulta no aumento da oportunidade de acesso à saúde e educação e a potencialização
do turismo local e acesso à cultura e lazer;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude grande;
• e, por fim, o impacto é tratado em norma nacional, a exemplo do Código Nacional
de Trânsito (Lei 9.503/1997).
7.1.3.3.23. Uso e ocupação do solo e grilagem
Indicadores
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Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social),
estrutura de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de
Informação e comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à
mão armada por mil habitantes.
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Fase implantação e operação da obra
Assim como na expansão da malha viária, o impacto uso e ocupação do solo e
grilagem deriva do impacto de melhoria de acesso provocado pela melhor trafegabilidade na
rodovia. Este impacto advém de um desdobramento comum na região amazônica, na qual
terras públicas sem fiscalização e uso são invadidas e vendidas, em um ciclo que resulta no
desmatamento e substituição da floresta por pasto.
O resultado deste impacto permeia os três meios, com interferência nos aspectos
bióticos, físicos e socioeconômicos. O resultado mais crítico é a redução da cobertura
florestal e perda de hábitat, além da pressão sobre espécies vulneráveis e Unidades de
Conservação. Por fim, no Meio Socioeconômico, tem-se a Interferência em comunidades
locais tradicionais e não tradicionais e o aumento de conflitos locais.
Todavia, ainda no que tange ao Meio Socioeconômico, alguns impactos possuem
uma expressão benéfica, quais sejam: dinamização da economia local e geração de emprego
e renda, a depender do uso dado a terra. Como forma de mitigar esse impacto faz-se
necessário o investimento nos zoneamentos existentes, a regularização fundiária,

e a

governança em nível estadual e municipal para que a rodovia se torne um eixo de integração
e desenvolvimento. O mosaico de áreas protegidas e o processo continuado de capacitação
da população para empreender em negócios sustentáveis garante que os moradores das
comunidades também sejam os protetores da terra.
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Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adverso/benéfico, e ocorrência indireta;
• Duração permanente e irreversível, e ocorre em médio prazo;
• De abrangência local;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com a especulação imobiliária pode resultar na Interferência nas
comunidades locais tradicionais e não tradicionais, e intensificação de conflitos locais;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude média na implantação e grande na operação;
• e, por fim, o impacto é tratado com norma nacional, a exemplo do
Macrozoneamento Ecológico Econômico (Decreto 7.378/2010).

7.1.3.3.24. Implantação de atividades agropecuárias
Indicadores
Indicadores de Capital social, como a existência de organizações representativas da
sociedade civil, participação em conselhos municipais paritários, efetividade do conselho
municipal de meio ambiente, índices de participação nas eleições.
Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social),
estrutura de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de
Informação e comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à
mão armada por mil habitantes.
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
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Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
Fase de operação
A implantação de atividades agropecuárias deriva do impacto de melhoria de
acesso, provocado pela melhor trafegabilidade na rodovia. Este impacto está inserido no
mesmo cenário e nas etapas de uso e ocupação da região amazônica mencionado no
impacto anterior, sendo a etapa que sucede a grilagem.
O resultado deste impacto também permeia os três meios, com interferência nos
aspectos bióticos, físicos e socioeconômicos, afetando o ambiente da mesma forma que o
uso e ocupação do solo e grilagem. Neste sentido, destacam-se os impactos decorrentes
mais significativos: redução da cobertura florestal e perda de hábitat, pressão sobre espécies
vulneráveis e Unidades de Conservação, interferência no padrão climático, Interferência em
comunidades locais tradicionais e não tradicionais e o aumento de conflitos locais.
Todavia, ainda no que tange ao Meio Socioeconômico, alguns impactos possuem
uma expressão benéfica, quais sejam: dinamização da economia local e geração de emprego
e renda, a depender do uso dado a terra. Como forma de mitigar esse impacto faz-se
necessário o investimento nos zoneamentos existentes, a regularização fundiária,

e a

governança em nível estadual e municipal para que a rodovia se torne um eixo de integração
e desenvolvimento. O mosaico de áreas protegidas e o processo continuado de capacitação
da população para empreender em negócios sustentáveis garante que os moradores das
comunidades também sejam os protetores da terra.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adverso/benéfico, e ocorrência indireta;
• Duração permanente e irreversível, e ocorre em médio prazo;
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• De abrangência grande;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com a uso e ocupação do solo e grilagem resulta na interferência nas
comunidades locais tradicionais e não tradicionais;
• Probabilidade de ocorrência certa;
• Magnitude grande;
• e, por fim, o impacto é tratado com norma nacional, a exemplo do
Macrozoneamento Ecológico Econômico (Decreto 7.378/2010).

7.1.3.3.25. Alteração do quadro demográfico
Indicadores
Indicadores de Capital social, como a existência de organizações representativas da
sociedade civil, participação em conselhos municipais paritários, efetividade do conselho
municipal de meio ambiente, índices de participação nas eleições.
Indicadores de Governança, como PIB (Produto Interno Bruto) per capita, IDH (Índice
de Desenvolvimento Humano), Índice de Gini, IVS (Índice de Vulnerabilidade Social),
estrutura de gestão para políticas habitacionais, coeficiente de acesso aos recursos de
Informação e comunicação por mil habitantes, número de mortes por homicídios, e roubos à
mão armada por mil habitantes.
Indicadores demográficos e econômicos, como distribuição da população por sexo,
população urbana e rural, nível de renda, remuneração média de empregos formais,
porcentual de domicílios em situação de pobreza, arrecadação tributária, evolução do
retorno de ICMS, taxa de desemprego, Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
Indicadores de Saúde, como percentual de domicílios atendidos direta ou
indiretamente por coleta de lixo domiciliar, percentual de domicílios com acesso a rede geral
de esgoto ou fossa séptica, percentual de domicílios atendidos por rede pública de água,
índice de esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil, cobertura de serviços de saúde,
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número de médicos por mil habitantes, número de consultas pré-natal, casos de malária por
mil habitantes.
Indicadores de Educação, como a média de anos de estudo da população adulta,
taxa de analfabetismo, IDEB (índice de aproveitamento do ensino básico), percentual de
abandono escolar de 6ª a 9ª série, percentual de abandono escolar no ensino médio.
Indicadores Culturais, como a índices de promoção cultural, existência de legislação
de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial, existência do conselho municipal de
cultura paritário, iniciativas da sociedade civil, existência de grupos artísticos, existência de
equipamentos socioculturais.
Fase de operação
Impacto de relação direta com o aumento do afluxo populacional, a alteração do
quadro demográfico se mostrará mais evidente na operação, na medida em que novas
oportunidades de uma qualidade de vida melhor estarão sendo proporcionadas.
A alteração do quadro demográfico decorre da melhoria de acesso, ou como
resultado da expansão da malha viária e do uso e ocupação do solo e grilagem, sendo esse
último o impacto de maior significância da obra. Neste sentido, com a restauração da
rodovia BR-319/AM, poderá ocorrer a invasão de áreas protegidas situadas no interflúvio
Purus-Madeira, devido à facilidade de acesso e circulação de pessoas, como posseiros.
Vários são os grupos que poderão deixar a área mais vulnerável socialmente: (i) madeireiros,
uma vez que estamos nos referindo a uma das reservas de madeira de lei ainda intacta,
principalmente na direção do Rio Purus, entre os municípios de Canutama e Tapauá; e (ii)
latifundiários, em busca de terras ainda não valorizadas para futura especulação imobiliária,
em virtude principalmente da pecuária.
Motivadas pela abertura da estrada e principalmente pela facilidade para adquirir
terras e a possibilidade de criar gado e desenvolver agricultura, famílias migram para a
região, e considerando as atuais formas de uso do solo, a partir do instante da consolidação
e pavimentação da via, a tendência é das poucas aglomerações existentes, a instalação de
atividades mistas (residência/comércio) e aumento de residências.
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Além disso, ressalta-se a forte relação deste impacto com outros do Meio
Socioeconômico como, por exemplo, o aumento dos riscos à saúde. As pessoas que migram
para a área do empreendimento em busca de melhores condições de vida podem ser
portadoras de agente etiológicos transmitidos por vetores locais, com destaque para malária
e febre amarela, e mais recentemente o coronavírus.
A alteração do quadro demográfico pode ter reflexos tanto positivos quanto
negativos, a depender das medidas de governança adotadas. Uma das formas de mitigar
esse impacto é 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.
Quanto aos critérios, tem-se:
• Natureza adverso, e ocorrência indireta;
• Duração permanente e irreversível, e ocorre em longo prazo;
• De abrangência grande;
• Não possui cumulatividade, já que as fases da implantação serão sequenciais;
• Sinergético com a uso e ocupação do solo e grilagem resulta na interferência nas
comunidades locais tradicionais e não tradicionais;
• Probabilidade de ocorrência média;
• Magnitude grande;
• e, por fim, o impacto é tratado sem enquadramento legal.
7.2. Avaliação dos Impactos Ambientais
7.2.1. Determinação da Severidade
Os atributos reversibilidade, abrangência, duração e enquadramento legal foram
agrupados segundo a metodologia de combinação de atributos (SÁNCHEZ, 2008) para se
chegar ao conceito de severidade (quadro 7.9). Tal metodologia consiste basicamente em
definir os atributos que serão utilizados, estabelecer uma escala para cada um deles e, por
fim, combiná-los mediante um conjunto de regras lógicas (MOREIRA, 2014).
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A combinação dos atributos gera uma severidade no valor de 0,04, para severidade
baixa, a 2, para severidade alta, conforme apresentado na quadro 7.10 (MOREIRA, 2014).
Quadro 7.9 – Critérios adotados para a caracterização da severidade de um impacto.
Critério
Reversibilidade

Duração

Abrangência

Enquadramento legal

Atributo

Sigla

Reversível

R

Irreversível

Ir

Temporário

T

Permanente

Pe

Pontual

Po

Local

Lc

Regional

Rg

Grande

Gr

Extrema

Ex

Não há

SE

Norma nacional

NN

Norma internacional

NI

Fonte: ENGESPRO (2020).

Quadro 7.10 - Combinação de atributos para a caracterização do conceito de severidade dos
impactos. Legenda: R = reversível; Ir = Irreversível; T = temporário; Pe = permanente; Po = pontual; Lc
= local; Rg = regional; Gr = grande; Ex = extrema; SE = não há; NN = normal nacional; NI = norma
internacional.
Grau de severidade

Severidade baixa

Definição

Valor

R T Po SE

0,04

R T Lc SE

0,08

R Pe Lc SE

0,12

R T Po NN

0,16

R T Po NI

0,2

R T Lc NN

0,24

R T Lc NI

0,28

R Pe Lc NN

0,32

R Pe Lc NI

0,36

R T Rg SE

0,4

R T Gr SE

0,44

R T Rg NN

0,48

R T Gr NN

0,52

R Pe Rg SE

0,56

R Pe Gg SE

0,6

R Pe Rg NN

0,64
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Grau de severidade

Severidade média

Severidade alta

Definição

Valor

R Pe Gr NN

0,68

R T Rg NI

0,72

IR Pe Po SE

0,76

IR Pe Lc SE

0,8

Ir Pe Rg SE

0,84

Ir Pe Po NN

0,88

Ir Pe Lc NN

0,92

Ir Pe Rg NN

0,96

R T Gr NI

1

Ir Pe Po NI

1,04

Ir Pe Lc NI

1,08

Ir Pe Rg NI

1,12

R T Gr SE

1,16

R T Gr NN

1,2

R T Gr NI

1,24

R T Ex SE

1,28

R T Ex NN

1,32

R T Ex NI

1,36

R Pe Gr SE

1,4

R Pe Gr NN

1,44

R Pe Gr NI

1,48

R Pe Ex SE

1,52

R Pe Ex NN

1,56

R Pe Ex NI

1,6

Ir T Gr SE

1,64

Ir T Gr N

1,68

Ir T Gr NI

1,72

Ir T Ex SE

1,76

Ir T Ex N/NI

1,8

Ir Pe Gr SE

1,84

Ir Pe Gr NN

1,88

Ir Pe Gr NI

1,92

Ir Pe Ex SE

1,96

Ir Pe Ex NN/NI

2

Fonte: ENGESPRO (2020).
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Ressalta-se a importância de dois critérios para o escalonamento e valoração da
severidade, sendo eles: abrangência e enquadramento legal. O primeiro devido a sua relação
com os impactos indiretos gerados, além da sua associação com a dispersão do impacto no
meio. O segundo por tratar de elementos ambientais já definidos como importantes por
normas municipais, estaduais, nacionais ou internacionais.
7.2.2. Procedimentos para a ponderação de atributos e cálculo da significância
A escala para classificação (valor atribuído), o peso de cada atributo e sua
ponderação foram adaptados de metodologias de outros Estudos de Impacto Ambiental
(e.g. MOREIRA, 2014) e referências bibliográficas diversas (TORQUETTI, 2001; RODRIGUES &
CAMPANHOLA, 2003; BARBOSA, 2004; SÁNCHEZ, 2008).
Conforme demonstrado na quadro 7.11, cada atributo foi assimilado a um valor
numérico numa escala de 0 a 2 (valor atribuído). Quanto mais elevado o valor, mais intenso
ou perceptível é o atributo. Esse valor associado ao peso (P) relativo de cada critério (escala
de 2 a 4) confere a importância deste atributo, por meio de um número correspondente
(valor ponderado).
Quadro 7.11 – Ponderação dos atributos para o cálculo da significância.
Critério

Probabilidade de
ocorrência

Escala temporal

Cumulatividade

Sinergia

Magnitude

Atributo

Valor atribuído

Peso

Valor ponderado

Baixa

0,5

Média

1

Alta

1,5

Certa

2

Imediato

2

Médio prazo/Longo prazo

1

Ausente

1

Presente

2

Não sinergético

1

Sinergético

2

Localizada

0,4

1,2

Pequena

0,8

2,4

Média

1,2

Grande

1,6

4,8

Muito grande

2

6

1
2

2
3
4

2

3

3

3

4
2
3
6
3
6

3,6
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Severidade

Severidade baixa

0,04 a 0,64

Severidade média

0,68 a 1,36

Severidade alta

1,4 a 2

0,16 a 2,56
4

2,72 a 5,44
5,6 a 8

Fonte: ENGESPRO (2020).

Realizadas todas as operações para cada atributo, somou-se o valor ponderado de
cada atributo designado para cada critério, a fim de se obter a significância de cada impacto,
conforme demonstrado na equação abaixo.

Σ QA = Va x P;
Sendo:
QA = quantidade de atributos
Va = valor atribuído (varia de 0 à 2)
P = valor do peso (varia de 2 à 4)
Desta forma, a significância foi determinada por uma escala de valores numéricos,
variando entre 10,36 e 34, resultante do somatório de todos os atributos. Com isso, os
impactos foram classificados como: pouco significante, significância média, significante,
muito significante e significância crítica.
Quadro 7.12 – Valores de significância.
Valor

Cor

Significância

10,36 a 15,08

Verde

Impacto pouco significativo

15,09 a 19,81

Azul

Impacto de média significância

19,82 a 24,54

Amarelo

Impacto significativo

24,55 a 29,26

Laranja

Impacto muito significativo

29,27 a 34

Vermelho

Impacto crítico

Fonte: ENGESPRO (2020).

O quadro 7.13 apresenta os impactos ambientais levantados no estudo com os seus
respectivos níveis de significância.
Durante a fase de implantação da obra nenhum impacto foi considerado de
significância crítica. O meio socioeconômico apresentou apenas um impacto como como
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muito significativo (5,2%), sendo a predominância de impactos significativos (52,63%). Já o
meio biótico apresentou apenas um impacto classificado como muito significativo (5,8%).
Porém, predominaram os impactos classificados como significativo (70,58%). Por fim, o meio
físico também apresentou apenas um impacto classificado como muito significativo (12,5%),
poluição sonora. Ademais, outros dois impactos foram classificados como significativos:
poluição do ar e controle de processos erosivos. Além disso, 62,5% dos impactos foram
classificados como de média significância.
Na fase de operação da rodovia três impactos foram classificados como críticos,
sendo eles: pressão sobre espécies vulneráveis, riscos de incêndios florestais e especulação
imobiliária. Esses três impactos possuem origem indireta e advém do desdobramento da
atividade de circulação de veículos.
Ainda na fase de operação, de um modo geral, percebeu-se uma diminuição dos
impactos classificados como de média significância e um aumento nos impactos classificados
como muito significativo (46,8%) ou significativo (36,17%).
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Quadro 7.13 – Escala de significância dos impactos ambientais identificados para a restauração da BR-319/AM, trecho do meio.

Impacto

Meio

Magnitude

Grau de importância
absoluto

Grau de importância relativo Escala de Significância

Fase de implantação
Poluição do Ar

Pequena

23,36

Significativo

Poluição Sonora

Média

24,56

Muito Significativo

Indução a processos erosivos

Pequena

17,36

Média significância

Média

19,56

Média significância

Pequena

17,36

Média significância

Controle de processos erosivos

Média

19,88

Significativo

Proteção do solo e dos recursos hídricos

Pequena

18,68

Média significância

Menor risco de enchentes

Pequena

15,68

Média significância

Alteração no comportamento da fauna

Média

22,2

Significativo

Pressão sobre espécies vulneráveis

Média

23,48

Significativo

Riscos de incêndios florestais

Pequena

20,36

Significativo

Redução da cobertura florestal e perda de hábitat

Pequena

20,36

Significativo

Interferência em áreas legalmente protegidas

Média

19,72

Média significância

Média

20,52

Significativo

Alteração do hábitat aquático e perda da fauna

Média

21,48

Significativo

Manutenção da cobertura vegetal

Média

22,44

Significativo

Controle na incidência de doenças

Média

22,44

Significativo

Diminuição na abundância da fauna e flora local

Média

22,52

Significativo

Atropelamento da fauna

Média

27,16

Muito Significativo

Contaminação do solo e/ou da água
Aumento do risco de enchentes

Aumento na incidência da doenças

Físico

Biótico
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Fragmentação da vegetação

Média

18,56

Média significância

Efeito barreira

Média

18,56

Média significância

Efeito de borda

Média

18,56

Média significância

Maior proteção de hábitats aquáticos

Média

22,92

Significativo

Perda da biodiversidade

Média

21,72

Significativo

Conservação da biodiversidade

Média

22,92

Significativo

Geração de emprego e renda

Média

21,56

Significativo

Aumento de riscos à saúde

Média

19,56

Média significância

Interferência nas comunidades locais tradicionais ou não tradicionais

Média

17,92

Média significância

Aumento do fluxo de veículos e acidentes

Média

20,92

Significativo

Aumento do afluxo populacional

Média

17,92

Média significância

Criação de expectativas na população

Muito grande

28,12

Muito Significativo

Dinamização da economia local

Média

21,96

Significativo

Pressão sobre a infraestrutura e serviços públicos locais

Pequena

17,72

Média significância

Pequena

14,72

Pouco significativo

Pequena

16,72

Média significância

Especulação imobiliária

Média

22,44

Significativo

Alteração no fluxo de bens e/ou serviços

Média

23,96

Significativo

Menor envolvimento comunitário

Pequena

13,72

Pouco significativo

Intensificação de acidentes rodoviários

Pequena

17,36

Média significância

Melhoria de acesso

Pequena

23,08

Significativo

Maior segurança viária

Média

24,28

Significativo

Dispensa de profissionais e serviços

Média

21,28

Significativo

Diminuição de acidentes rodoviários

Média

24,28

Significativo

Alteração da qualidade de vida
Intensificação de conflitos locais

Socioeconômico
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Uso e ocupação do solo e grilagem

Média

21,28

Significativo

Fase de operação
Poluição do Ar

Grande

23,36

Significativo

Poluição Sonora

Grande

23,36

Significativo

Indução a processos erosivos

Pequena

20,96

Significativo

Grande

23,36

Significativo

Controle de processos erosivos

Pequena

18,68

Média significância

Proteção do solo e/ou dos recursos hídricos

Pequena

18,68

Média significância

Menor riscos de enchentes

Pequena

15,68

Média significância

Atropelamento da fauna

Grande

28,16

Muito Significativo

Diminuição na abundância da flora e/ou fauna local

Média

27,44

Muito Significativo

Aumento na abundância da fauna e flora local

Média

24,96

Muito Significativo

Redução da cobertura florestal e perda de hábitat

Grande

26,32

Muito Significativo

Fragmentação da vegetação

Grande

26,32

Muito Significativo

Interferência em áreas legalmente protegidas

Grande

27,48

Muito Significativo

Alteração do hábitats aquáticos e perda da fauna

Média

25,52

Muito Significativo

Grande

26,32

Muito Significativo

Efeito de borda

Grande

26,32

Muito Significativo

Pressão sobre espécies vulneráveis

Grande

29,48

Crítico

Alteração no comportamento da fauna

Média

26,96

Muito Significativo

Riscos de incêndios florestais

Grande

29,32

Crítico

Aumento na Incidência de doenças

Grande

24,6

Muito Significativo

Menor frequência de atropelamentos da fauna

Média

25,84

Muito Significativo

Manutenção da cobertura vegetal

Média

22,28

Significativo

Contaminação do solo e/ou da água

Efeito barreira

Físico

Biótico
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Mitigação da pressão sobre a fauna vulnerável

Média

22,04

Significativo

Menor risco de incêndios florestais

Pequena

20,68

Significativo

Menor interferência em áreas legalmente protegidas

Média

25,04

Muito Significativo

Controle na Incidência de doenças

Pequena

21,08

Significativo

Maior proteção dos hábitats aquáticos

Média

25,92

Muito Significativo

Conservação da biodiversidade

Média

22,92

Significativo

Melhoria de acesso

Média

24,28

Significativo

Alteração na qualidade de vida

Média

19,08

Média significância

Aumento do fluxo de veículos e acidentes

Média

24,28

Significativo

Maior segurança viária

Pequena

23,08

Significativo

Diminuição de acidentes rodoviários

Média

18,88

Média significância

Expansão da malha viária

Grande

27,32

Muito Significativo

Interferência nas comunidades locais tradicionais ou não tradicionais

Grande

24,16

Significativo

Aumento da governança

Grande

27,16

Muito Significativo

Grande

27,32

Muito Significativo

Grande

27,32

Muito Significativo

Aumento do afluxo populacional

Grande

26,16

Muito Significativo

Especulação imobiliária

Grande

29,32

Crítico

Uso e ocupação do solo e grilagem

Grande

26,32

Muito Significativo

Implantação de atividades agropecuárias

Grande

27,32

Muito Significativo

Pressão sobre a infraestrutura e serviços públicos locais

Média

21,96

Significativo

Aumento de riscos à saúde

Média

24,44

Significativo

Intensificação de conflitos locais

Grande

24,16

Significativo

Alteração no quadro demográfico

Grande

25,16

Muito Significativo

Aumento da oportunidade de acesso à saúde e educação
Potencialização do turismo local e acesso à cultura e lazer

Socioeconômico
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Dinamização da economia local

Média

21,96

Significativo

Intensificação de acidentes rodoviários

Média

21,88

Significativo

Fonte: ENGESPRO (2020).
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7.3. Análise Integrada dos Impactos Ambientais
7.3.1. Matriz de impacto
A matriz de impactos da BR-319/AM, trecho do meio, apresentada nos anexos 1 e 2,
indica a interação entre atividades e aspectos e dos aspectos com os impactos decorrentes,
bem como a escala de significância do impacto.
Os impactos mais significativos na fase de implantação da obra foram: (1)
atropelamento da fauna, (2) poluição sonora e (3) criação de expectativa na população.
Dos três impactos mais severos, a criação de expectativa na população foi o que
obteve a maior magnitude, classificada como muito grande.
Na poluição sonora a classificação alta de significância se deve principalmente as
pontuações na probabilidade de ocorrência e escalada temporal, além da sinergia e
cumulatividade com outros impactos.
Nas obras de restauração da BR-319/AM, trecho do meio, os impactos possuem, de
uma maneira geral, uma tendência a não acumulação na fase de implantação, em virtude de
uma obra linear onde as atividades embora concomitantes no tempo, não são conduzidas
em um mesmo local. Sendo assim, tem-se uma sequência de atividades, que inicia com a
implantação dos canteiros, seguida da terraplanagem, obras de arte corrente, pavimentação
e obras de arte especial. Ressalta-se que o Projeto Básico do trecho está em fase de
elaboração, não existindo portanto um cronograma físico da obra. De qualquer modo, a
ordem das etapas ou atividades descrita anteriormente é comumente adotada em obras
rodoviárias. Ainda assim, impactos cumulativos benéficos poderão surgir quando da
concomitância com a execução dos Programas Básicos Ambientais. Na fase de operação
também poderão se acumular impactos em virtude da atividade controle de operações.
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8 – Área de Influência do Empreendimento
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Resumo
As Áreas de Influência Direta, Indireta e Total do empreendimento foram definidas
de acordo com a análise dos impactos ambientais, conduzida no capítulo 7. Análise dos
Impactos Ambientais. Seguindo o Termo de Referência, para o empreendimento, para a
delimitação destas áreas foram consideradas as abrangências espaciais atribuídas a cada
impacto ambiental identificado.
No quadro a seguir, são apresentadas as áreas de influência do empreendimento, de
forma resumida.
Quadro 8.1. Delimitação das Áreas de Influência – BR-319/AM, trecho do meio.
Meio

Área de Influência Direta

Área de Influência Indireta

Meio Físico

2 km a partir do eixo da rodovia,
para cada um dos lados

Microbacias hidrográficas
interceptadas pelo empreendimento

Meio Biótico

5 km a partir do eixo da rodovia,
para cada um dos lados

Interflúvio Purus-Madeira

Meio Socioeconômico

Varia de 3 km a 15 km, conforme
ocupação identificada (in loco e
imagens via satélite) e de acordo
com as projeções de impactos
diretos, para o meio.

Limites geográficos dos municípios
interceptados pela BR-319/AM,
trecho do meio, além dos municípios
de Manaquiri/AM, Careiro/AM,
Careiro da Várzea/AM e
Iranduba/AM, além das duas capitais
Manaus/AM e Porto Velho/RO.

Área de Influência Total
Limites geográficos dos municípios interceptados pela BR-319/AM, trecho do meio, além dos
municípios de Manaquiri/AM, Careiro/AM, Careiro da Várzea/AM e Iranduba/AM, além das duas
capitais Manaus/AM e Porto Velho/RO.
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8.1. Áreas de Influência do Empreendimento
Todo e qualquer tipo de empreendimento ou atividade que se insere fisicamente no
ambiente pode gerar impactos ambientais, cuja abrangência dos impactos define os limites
da área geográfica a ser afetada pela ação. Inscritos a estes limites tem-se as áreas de
influência do empreendimento, que podem ser classificadas em Diretamente Afetada, Direta
e Indireta.
A Área Diretamente Afetada - ADA é entendida como a área que sofre a ação direta
do planejamento, da implantação, da operação e/ou da desativação do empreendimento,
incluindo as faixas de servidão e/ou áreas de apoio, sendo a área que apresentará as
consequências mais significativas dos impactos diretos ou de primeira ordem.
A Área de Influência Direta – AID equivale à área que sofre os impactos diretos do
empreendimento, que engloba a ADA e está relacionada às suas proximidades, sendo
afetada ou afetando os processos que ocorrem na ADA.
Já a Área de Influência Indireta - AII é a região potencialmente sujeita aos impactos
indiretos do empreendimento, englobando as demais áreas de influência, nas quais as
consequências dos impactos gerados pelo empreendimento apresentam, em geral, efeito
cumulativo e sucessivo, baixa magnitude e um complexo de interrelações sistêmicas
(SÁNCHEZ, 2006; CARVALHO et al., 2016).
A definição correta do limite dessas áreas para cada meio a ser estudado é de
extrema importância para se estabelecer as ações de controle e mitigação dos impactos,
bem como para determinar os programas ambientais que se aplicam a cada região
específica de um empreendimento.
Além disso, a abrangência dos impactos, os critérios para definição das áreas de
influência devem envolver prioritariamente a bacia hidrográfica (Resolução CONAMA no
01/86), bem como o uso e ocupação do solo, indicadores sociais, ecossistemas
predominantes, populações fragmentadas, entre outros. Dentre as diversas questões
consideradas na delimitação das áreas de influência destacam-se:
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1. Área onde serão realizadas as obras;
2. Tráfego nos principais acessos a serem utilizados pelo empreendimento;
3. Efeitos sociais e econômicos da implantação do empreendimento;
4. Delimitação das áreas legalmente protegidas;
5. Local de geração de impactos e seus vetores correspondentes.
Ademais, os limites físicos definidos para essas áreas variam conforme o meio
estudado, tendo em vista as especificidades de cada um deles e as formas nas quais poderão
se materializar os impactos potenciais associados ao empreendimento ou atividade
proposta.
Pelo exposto, o objetivo principal na delimitação das áreas de influência é
estabelecer os limites de manifestação dos fenômenos que poderão incidir sobre a mesma,
de modo a permitir sua correta compreensão e a proposição das medidas adequadas e
eficientes para mitigação e/ou compensação dos impactos potenciais identificados.
8.2. Área de Influência Direta (AID)
Compreende a área geográfica do entorno da ADA, passível de ser diretamente
afetada pelos impactos significativos positivos ou negativos, e decorrentes da implantação e
operação do projeto. Para tanto, a análise dos critérios de abrangência e magnitude são
indispensáveis neste processo, uma vez que estão relacionados ao alcance dos impactos.
Enquanto o primeiro critério determina a extensão do impacto, o segundo determina sua
intensidade, ou o alcance do grau de descaracterização do ambiente
8.2.1. Meio Físico
Para o meio físico, os impactos diretos podem ocorrer, a partir de implantação de as
áreas de movimentação e mobilização do maquinário, desvios e caminhos de
serviço, abertura de caixas de empréstimo, utilização de áreas de jazida e bota-fora e
instalação de sistemas de drenagem, assim como locais destinados aos acampamentos das
empreiteiras, responsáveis pela execução das obras.
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Para a delimitação da Área de Influência Direta (AID), para o meio físico, ainda são
consideradas etapas como a supressão de vegetação da faixa de domínio do
empreendimento, que podem ocasionar a indução à processos erosivos nas áreas
adjacentes às obras. A emissão de gases e particulados provenientes da movimentação de
máquinas e funcionamento de usinas de asfalto afetam diretamente a qualidade do meio no
qual o empreendimento está inserido, acarretando nos impactos poluição do ar e poluição
sonora. Estes dois impactos apresentam forte sinergia com outros, dos meios biótico e
socioeconômico. Neste, relatórios da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que a
exposição contínua a nível de ruídos entre 55 e 65 decibéis provoca irritação e prejuízos à
comunicação e ao aprendizado (ZANNIN et al., 2003). Naquele, a fauna também é afetada, a
exemplo das aves, que possuem sua reprodução afetada pelo comprometimento da
comunicação e pelo estresse hormonal. Várias espécies de mamíferos apresentam
população muito baixa em áreas distantes 100 a 200 metros da rodovia (ALVARES, 1992). No
entanto, deve-se considerar aspectos locais como a temperatura, umidade e densidade da
vegetação, para se predizer uma metragem precisa.
Ações como transporte de materiais em bota-foras, por exemplo, podem gerar
efluentes e resíduos, que sem a aplicação das medidas de contenção adequadas e devida
destinação, podem contribuir para o aumento da possibilidade de exposição ao risco de
contaminação do solo e recursos hídricos superficiais. A este respeito, Martins et al. (2014),
de modo eficiente, representou as feições e a variedade ambiental sensíveis, suscetíveis e
vulneráveis associada à Estrada dos Tamoios (SP-099), em uma carta de sensibilidade
ambiental. Para tanto, foram consideradas as propriedades do relevo (declividade,
densidade de drenagem e demais), os recursos biológicos, as atividades socioeconômicas, a
cobertura da terra e a sensibilidade fluvial. No referido estudo, foi delimitado como AID a
margem de 500 metros para cada lado da rodovia, considerando os cenários acidentais
imediatos, como o vazamento de cargas a partir da rodovia.
Diante das informações apresentadas e debatidas, optou-se pela delimitação de 2
km, para cada lado a partir do eixo da rodovia, para a AID do meio físico. Sua metragem se
justifica, principalmente, pelas seguintes características: (i) particularidades do projeto, com
destaque para sua localização no interflúvio de duas grandes bacias; (ii) abundância de
corpos hídricos superficiais, com 112 obras de arte especiais previstas em 400 km de
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rodovia; (iii) avaliação dos impactos do empreendimento para o meio, em especial para os
impactos poluição sonora e exposição ao risco de contaminação do solo e recursos hídricos
superficiais. Por fim, foi considerada também a utilização de referências de estudos de
impactos ambientais, para empreendimentos rodoviários, inseridos no bioma amazônico
(BR-230 e BR-163), nas quais definiu-se uma área de extensão similar.
No Anexo 1, deste capítulo, é apresentado o mapa com a área de influência direta
do meio físico.
8.2.2. Meio Biótico
Tendo como base o diagnóstico conduzido na AE, as espécies de flora e fauna
registradas, os aspectos ambientais decorrentes das ações do empreendimento, os critérios
de abrangência e magnitude dos impactos identificados e analisados para cada táxon, podese determinar a dimensão da AID do estudo.
Dentre os impactos diretos identificados, a pressão sobre a fauna vulnerável e a
alteração no comportamento da fauna apresentam uma abrangência regional, ou seja, o
alcance do impacto extrapola os limites dos empreendimento. Ademais, outros quatros
impactos apresentam uma magnitude considerada como Média, ou seja, o grau de
descaracterização do ambiente extrapola os limites do empreendimento. Neste último caso,
além dos dois impactos já mencionados tem-se, ainda, o efeito de borda e o atropelamento
da fauna.
Embora o efeito de borda tenha uma abrangência Local, a extensão deste impacto se
faz sentir muito além da área marginal da vegetação, alterando o microclima, nos primeiros
metros da borda, a diversidade local e a abundância de espécies (ROTHOLZ & MANDELIK,
2013). Embora a extensão do efeito de borda varie de acordo com o bioma, já foi relatado
seu efeito em até 200 metros da margem (LAGOS, 2017, RIGUEIRA et al., 2012, CASTRO,
2008). Por isso, o impacto efeito de borda foi classificado de magnitude Média.
Além disso, soma-se aos impactos diretos o efeito barreira, que possui uma
magnitude Grande, sendo a maior magnitude dentre os impactos diretos. Não obstante sua
abrangência Pontual na rodovia, seu efeitos extrapolam os limites do empreendimento e
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atinge uma área significativa. Principalmente com base neste impacto delimitou-se a AID do
Meio Biótico. Para tanto adotou-se a área de vida da onça-pintada (Panthera onca), felino
ameaçado registrado na Área do Estudo. Apesar da estimativa de sua área de vida variar
significativamente, a menor área relatada na literatura é de 10 km2, ao passo que a maior
área pode chegar a 260 km2 (SILVEIRA, 2004; RABINOWITZ & NOTTINGHAM, 1986;
CAVALCANTI & GESE, 2009). Deste modo assumindo a área de vida com um formato circular
e tendo a rodovia como centro deste circulo, a média entre a menor e maior área ficou em 5
km a partir do eixo da rodovia, para cada um dos lados.
Pelo exposto, a AID do Meio Biótico foi definido principalmente com bases na
abrangência e magnitude dos impactos significativo diretos, tendo o impacto efeito barreira
papel predominante na escolha de 5 km como a extensão da AID, com uma área total de
aproximadamente 4.133.700 km² ou 413.370 hectares.
No Anexo 2, deste capítulo, é apresentado o mapa com a área de influência direta
do meio biótico.
8.2.3. Meio Socioeconômico
A partir do levantamento de dados primários e, especialmente, com a predefinição e
consolidação da área de estudo (AE) para a rodovia, a Área de Influência Direta (AID)
estabelecida para o meio socioeconômico foi definida conforme ocupação identificada (in
loco e imagens via satélite) e de acordo com as projeções de impactos diretos, para o meio.
A área varia entre 3 km até 15 km, ao longo da rodovia.
O limite máximo de 15 km foi determinado a partir da análise de imagens de
satélites Sentinel-2, missão COPERNICUS, Sensor MSI (multispectral instrument), que
possuem resolução espacial de 10m. Foi montado um mosaico, a partir da obtenção das
imagens, na época de menor pluviosidade local recente (junho a setembro de 2019). Dessa
forma e levando-se em consideração as áreas com ocupação humana, constatadas nas
imagens de satélites, inclusive, a presença de ramais vicinais, e o potencial de expansão
dessas ocupações, com a implantação do empreendimento, optou-se pela definição da área
de 15 km, em locais onde não há presença de Unidades de Conservação.
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Em trechos da rodovia onde há presença de Unidades de Conservação, optou-se
pelo estabelecimento da área de influência direta máxima de 3 km. Entende-se que o
potencial para ocupação humana, desmatamento e abertura de estradas vicinais, nessas
áreas, teriam menos chances de ocorrer, devido a presença dessas unidades de
conservação.
A definição da área de 3 km se deu com base nas áreas de zona de uso especial e
zona de recuperação, apresentados no Plano de Manejo do PARNA Nascentes do Lago Jari,
no Plano de Manejo da FLONA Balata Tufari e no Plano de Manejo da RESEX do Lago do
Capanã Grande.
Para a FLONA Balata-Tufari, por exemplo, a zona populacional delimita as áreas de
ocupação pelas moradias, em uma área de 39.288,3 Hectares, considerando a utilização
mais intensa verificada do uso dos recursos naturais. A título de comparação, no contato da
FLONA com a BR-230/AM, foi definida uma faixa de Zona Populacional de 2 km de largura,
que abrange as áreas atualmente ocupadas por poucas moradias e áreas produtivas e que
possibilitam a expansão, se necessária (BRASIL, 2019).
Em um outro exemplo ligado ao tema, a zona de amortecimento da RESEX do Lago
do Capanã Grande compreende a área de entorno proposta para a Unidade, de acordo com
o Plano de Manejo da unidade. O plano ressalta ainda que as atividades desenvolvidas na
área de entorno da unidade (zona de amortecimento) devem ser monitoradas pelo ICMBio,
para que não ocorram impactos ambientais negativos sobre a Unidade de Conservação. O
referido plano relata ainda que as regras e normas específicas de uso de recursos, como
pesca nos lagos e normas de extração de madeira poderão ser acordados com as
comunidades que utilizam esta Zona, de acordo com demanda das comunidades
interessadas, bem como de acordo com a precisão de garantir a função destas áreas,
enquanto zona de amortecimento. Ainda de acordo com plano, esta área da BR-319/AM, ao
longo dos limites com a Resex, tem como objetivo regular atividades que possam impactar a
RESEX (BRASIL, 2013).
Para as outras unidades de conservação sem plano de manejo ou plano gestor, foi
definida a área de 3 km a partir da Resolução Conama nº. 428/2010, adotando-se uma
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postura mais conservadora, em relação à área de influência direta, para o meio
socioeconômico, extrapolando de 2 km, como definido no Plano de Manejo ara a FLONA
Balata-Tufari, por exemplo.
Cabe ressaltar ainda, com relação aos possíveis impactos associados a execução das
obras de pavimentação e ao efetivo funcionamento da rodovia, relacionados à valorização
de terras e à especulação imobiliária.
A elevada quantidade de desmatamentos ocorridos na Amazônia, nas últimas
décadas, incidiu sobre uma zona que varia de 50 a 100 km, de cada lado das rodovias
pavimentadas (Alves, 1999, Nepstad et al., 2001, Margulis, 2002, Soares Filho et al.,
2004,Fearnside, 2006b).
No Anexo 3, deste capítulo, é apresentado o mapa com a área de influência direta
do meio socioeconômico.
8.3. Área de Influência Indireta (AII)
Compreende a área que envolve a AID e é passível de sofrer os impactos indiretos
da implantação e operação do empreendimento, sejam positivos ou negativos.
8.3.1. Meio Físico
A base conceitual para a definição de área de influência indireta reside no alcance
dos efeitos indiretos do empreendimento. Porém, se forem considerados os menores níveis
de impactos, a área de influência indireta pode assumir dimensões muito extensas,
inviabilizando uma abordagem de qualidade em um Estudo de Impacto Ambiental.
Somado à dificuldade de se estimar impactos indiretos, sobretudo no meio físico, há
a característica linear do empreendimento, que tem a peculiaridade de atravessar grandes
extensões territoriais, trazendo gradientes diversos de solos, rochas, curso d’água e afins.
Para a área de influência indireta do Meio Físico foram selecionadas as microbacias
interceptadas pela rodovia e sua faixa de domínio, sendo estas microbacias geradas pelo
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método hierárquico de codificação de bacias hidrográficas, desenvolvido pelo engenheiro
brasileiro Otto Pfafstetter (Pfafstetter, 1989).
Importante ferramenta na Política Nacional de Recursos Hídricos – PNRH (BRASIL,
1997), as ottobacias, como são conhecidas, possuem códigos e níveis hierárquicos
específicos, que facilitam na gestão e identificação das mesmas, tornando as políticas
voltadas à gestão dos Recursos Hídricos locais e regionais mais fácil e assertiva.
Ao observar a escala de trabalho e de impactos sobre os recursos físicos do projeto
de pavimentação da BR-319, o nível hierárquico das Ottobacias escolhido foi o 5, resultado
nas seguintes microbacias/ottobacias, conforme o Quadro 8.2, a seguir.
Quadro 8.2 – Ottobacias da Área de Influência Indireta do Meio Físico.
Ottobacias Nível 5 componentes da AII - Meio Físico
Código
Principal Curso Hídrico
46334
Rio Acará
46337
Rio Madeira
47241
Rio Igapó-Açu
47243
Rio Jará
47244
Igarapé Jacaretinga
47246
Igarapé da Fartura
47293
Rio Matupiri
47294
Rio Novo
47297
Rio Jutaí
47298
Rio Sem Nome
49212
Rio Jari
49216
Rio Ipixuna
Fonte: BRASIL, 2020.
Encontrado em: https://metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/pt/main.home.

Opta-se aqui pelo foco em áreas de manejo tangíveis, que são as bacias
hidrográficas. Devido à sua característica de abrigar dentro de si todos os pontos de análise
para o meio físico e ainda trazerem junto consigo limites naturais observáveis (divisores de
bacia), entende-se que as microbacias hidrográficas que interceptam o empreendimento
compreendem área de estudo tangível, de boa visualização e de impactos reais e passíveis
de mitigação.
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A definição da AII se justifica também pelos impactos exposição ao risco de
contaminação do solo e recursos hídricos superficiais e impacto modificação da paisagem,
neste último caso, com possível ocorrência na fase de operação e de forma indireta.
No Anexo 4, deste capítulo, é apresentado o mapa com a área de influência indireta
do meio físico.
8.3.2. Meio Biótico
Para a definição da AII foram considerados aqueles impactos de origem indireta
identificados para o Meio Biótico, quais sejam: (i) redução da cobertura vegetal e perda de
hábitat e (ii) aumento de incêndios florestais, ambos presentes na etapa de operação do
empreendimento.
Apesar dos impactos supracitados possuírem uma abrangência baixa e magnitude
restrita, quando da sua ocorrência na etapa de implantação, na etapa de operação estes
dois critérios assumem proporções expressivas em virtude do histórico de uso e ocupação
do solo após a construção de uma rodovia, visto que esta atua como uma espinha dorsal da
fronteira do desmatamento (MMA/PNUMA, 2006). Este cenário de degradação é muito bem
documentado na literatura e ocorreu em todas as rodovias amazônicas, a exemplo dos 2,2
milhões de hectares de florestas suprimidas na Amazônia apenas em 2004, dos quais 55%
correspondem a área de influência da BR-163/PA (CARNEIRO-FILHO, 2005). Ademais,
estudos atestam que um elevado percentual do desmatamento da Amazônia nas últimas
décadas ocorreu dentro de uma faixa que varia de 50 a 100 km, de cada lado das rodovias
pavimentadas (ALVES, 1999; NEPSAD et al., 2001; MARGULIS, 2002; SOARES FILHOet al.,
2004; FEARNSIDE, 2006).
Devido a estas experiências, a discussão a respeito da restauração da BR-319/AM
culminou com a formação, em 2006, da Área sobre Limitação Administrativa Provisória
(ALAP) pelo MMA, assunto já abordado no Capítulo 5. Em suma, da criação da ALAP duas
providências importantes foram tomadas, quais sejam: criação de Unidades de Conservação
e a elaboração de um plano de Desenvolvimento e Regularização Fundiária pelo INCRA, ao
longo da rodovia BR-319/AM.
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É certo que tais providências atuarão de modo positivo e inevitavelmente reduzirão
a marcha de desmatamento na região. Por outro lado, tem-se dois fatos: (i) a proteção das
áreas marginais da rodovia concentraram-se na parte norte do trecho do meio, deixando a
parte sul desprotegida, salvo em determinados trechos, como a presença da base do
exército no extremo sul do trecho, a leste da rodovia; e (ii) independente da proteção das
áreas marginais da rodovia, sua restauração promoverá a expansão da malha viária na
região, a exemplo das rodovias estaduais que possuem entroncamento com a BR-319/AM, já
citadas em outros capítulos neste estudo, e permitirá o fácil acesso a outras áreas não
protegidas. Neste último caso, a BR-319/AM atuará como uma ponte, ao conectar Manaus
ao Arco do Desmatamento em Rondônia, além de intensificar o desmatamento no sul de
Roraima e na Amazônia Central, via Tapauá (BARNI et al, 2015; GRAÇA et al., 2014).
Diante disso, optou-se pela delimitação da AII como sendo o interflúvio PurusMadeira. Embora seja uma escolha mais conservadora e restrita, frente ao exposto,
entende-se que extrapolar este interflúvio, no que se refere ao Meio Biótico, é ter que
assumir uma série de variáveis que vão além das consequências da rodovia em si, e
permeiam outros segmentos e órgãos, os quais também devem se posicionar a respeito da
escolha em se restaurar a rodovia e demais ônus no que tange o processo de
desenvolvimento regional. Com isso, tem-se uma área de 27.800.104 hectares ou
278.001.040 km2.
No Anexo 5, deste capítulo, é apresentado o mapa com a área de influência indireta
do meio biótico.
8.3.3. Meio Socioeconômico
Os municípios, estudados no diagnóstico do meio socioeconômico, possuem áreas
de grande extensão territorial, fato comum na região norte do país. Embora os
empreendimentos ocorram em pontos específicos do território, seus bônus e ônus
estendem-se para todo o município. Os benefícios na expansão de área urbanizada, a
arrecadação de impostos, o escoamento da produção rural, dentre tantos outros exemplos.
Além disso, um dos principais objetivos da rodovia é a ligação entre as capitais dos
Estados do Amazonas e Rondônia, Manaus/AM e Porto Velho/RO, respectivamente. A
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implantação do empreendimento promoverá, principalmente, o deslocamento de
populações entre as duas capitais. Neste sentido, os municípios de Manaquiri/AM,
Careiro/AM, Careiro da Várzea/AM e Iranduba/AM, interceptados pelos segmentos A e C
(km 0,00 ao Km 250,00), da BR-319/AM e mais próximos à Manaus, também apresentam-se
suscetíveis

ao

impactos

indiretos,

potencialmente

positivos

e

negativos,

do

empreendimento, por sua conexão com o trecho do meio.
Pelo exposto, considera-se que a Área de Influência Indireta (AII) contempla, em sua
totalidade de território, os municípios de: Humaitá/AM, Manicoré/AM, Borba/AM,
Beruri/AM, Tapauá/AM e Canutama/AM, Manaquiri/AM, Careiro/AM, Careiro da
Várzea/AM e Iranduba/AM, além das duas capitais Manaus/AM e Porto Velho/RO.
No Anexo 6, deste capítulo, é apresentado o mapa com a área de influência indireta
do meio socioeconômico.
8.4. Área de Influência Total (AIT)
Corresponde a área total que engloba os impactos diretos e indiretos de todos os
meios, decorrentes tanto da implantação, quanto da operação da rodovia.
A Área de Influência Indireta (AII), para o meio socioeconômico, atingiu a maior
extensão territorial, devido ao alcance de seus impactos indiretos, englobando diversos
municípios, atingindo o Estado de Rondônia, mais especificamente a capital, Porto
Velho/RO.
Desta forma, a Área de Influência Total (AIT) adotada corresponde a mesma área
definida na AII do meio socioeconômico, se sobrepondo às áreas de influência indireta dos
meios físico e biótico, para o empreendimento.
No Anexo 7, deste capítulo, é apresentado o mapa com a área de influência total do
empreendimento.
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9 – Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas
Ambientais
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9. Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais
Com base na análise dos impactos ambientais identificados para a restauração 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 ambientais sugeridos para a BR-319/AM, trecho do meio, com a periodicidade, fase de execução e efeito esperado.
Fase de
Execução
Programa Ambiental

Periodicidade de
Execução de
Campanhas

Efeito Esperado
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 à Flora

Bimestral

Proteger e reduzir a flora dos impactos das obras e da operação da rodovia.

Programa de Monitoramento do Atropelamento e
das Passagens de Fauna

Mensal

Programa de Monitoramento de Fauna

Bimestral

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

Periodicidade de
Execução de
Campanhas

Efeito Esperado
L.I.

L.O.

Programa de Resgate de 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.

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

Evitar a ocupação irregular da faixa de domínio da rodovia, diminuindo as chances
de desmatamento ilegal.
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Fase de
Execução
Programa Ambiental

Periodicidade de
Execução de
Campanhas

Efeito Esperado
L.I.

L.O.

Programa de Recuperação dos Passivos Ambientais

Mensal

Recuperação de áreas naturais modificadas, já existentes, antes das obras de
restauração.

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

Mensal

Recuperação de áreas, com o objetivo de atingir o mais próximo de seus estados
originais.

Programa de Monitoramento Arqueológico

Mensal

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

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

Demanda

Resgatar sítios arqueológicos que, porventura, sejam encontrados durante as
obras.

Programa de Plantio Compensatório

Bimestral

Promover o plantio de mudas nativas de forma recuperar áreas degradadas e
compensar aquelas áreas que sofreram intervenções.
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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.
Fase de Implantação: Atividades preparatórias e implantação
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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Intensificação
tráfego

do

Poluição do ar

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
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Remoção
vegetação

da

Perda da qualidade
do solo

Estocar o topsoil das áreas que sofrerem intervenções para a
recuperação futura; 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
Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas; Plano
de Ação de Emergência (PAE)
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Remoção
da
vegetação;
Aumento de carga
de sedimentos

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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas; Plano de Ação de Emergência
(PAE)
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Intensificação
do
tráfego; Remoção
da vegetação

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
Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas; Plano
de Ação de Emergência (PAE)

2409

Minimização
do
surgimento
de
processos erosivos em
especial em APPs e
próximo a Ucs.
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Intensificação
do
tráfego;
Possibilidade
de
derramamento de
efluentes
inflamáveis;
Geração de resíduos
e efluentes

Contaminação
do
solo e dos recursos
hídricos

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

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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas; Plano de Ação de Emergência
(PAE)

2410

Redução do risco de
contaminação do solo e
da água e eventual
comprometimento do
desequilíbrio ecológico.
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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; 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.
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Aglomeração
de
pessoas;
Intensificação
do
uso do espaço;
Intensificação
do
tráfego;
Possibilidade
de
derramamento de
efluentes
inflamáveis;
Aumento de carga
de sedimentos

Alteração
comportamento
fauna

no
da

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
Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência (PAE)

2412

Evitar o afugentamento
da fauna da área do
estudo.
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Aglomeração
de
pessoas;
Intensificação
do
uso do espaço;
Intensificação
do
tráfego; Remoção
da
vegetação;
Aumento de carga
de sedimentos

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 Proteção à Flora; 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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais

2413

Minimizar a perde de
indivíduos da fauna e
da
flora
e,
na
impossibilidade,
promover
a
compensação
e
recuperação da área.
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Intensificação
do
uso do espaço;
Remoção
da
vegetação;
Aumento de carga
de
sedimentos

Perda
biodiversidade

da

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 Proteção à Flora; 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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais

2414

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

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

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 Proteção à Flora; 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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Plano de Ação de Emergência (PAE);
Programa de comunicação Social

2415

Minimizar os efeitos
negativos
nas
populações de espécies
da fauna vulneráveis
identificadas na área do
estudo.
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Intensificação
do
uso do espaço;
Remoção
da
vegetação; Geração
de
resíduos
e
efluentes

Intensificação
tráfego

do

Aumento
incidência
doenças

Atropelamento
fauna

na
da

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.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Proteção à Flora; Programa
de Educação Ambiental; Programa de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de Plantio
Compensatório; 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.

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, inferiores e suspensas; 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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Intensificação
tráfego;
Possibilidade
derramamento
efluentes
inflamáveis

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.

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.

do
de
de

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

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

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

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 Plantio
Compensatório; 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

2417
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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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Intensificação
do
tráfego;
Possibilidade
de
derramamento de
efluentes
inflamáveis;
Aumento de carga
de sedimentos

Alteração do hábitat
aquático e perda da
fauna

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

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Proteção à Flora; 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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Plano de Ação de Emergência (PAE);
Programa de comunicação Social

2419

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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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.
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Remoção
vegetação;
Possibilidade
derramamento
efluentes
inflamáveis

da
de
de

Fragmentação
vegetação

da

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 Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
Recuperação de Áreas Degradadas.

2421

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

da

Efeito barreira

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 Proteção à Flora; 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
Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Programa de
comunicação Social

2422

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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Remoção
vegetação

da

Efeito de borda

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 Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência
(PAE);
Programa
de
Recuperação de Áreas Degradadas.

2423

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

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.

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Proteção à Flora; 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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Plano de Ação de Emergência (PAE);
Programa de comunicação Social

2424

Minimizar os impactos
nas APPs e nas Ucs
presentes ao longo da
rodovia.
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Aglomeração
de
pessoas;
Intensificação
de
uso do espaço;
Intensificação
do
tráfego; Remoção
da
vegetação;
Geração de resíduos
e
efluentes;
Aumento de cargas
de sedimentos

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
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.

2425

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

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
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.

2426

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
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madeira.

2427
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Intensificação
de
uso do espaço;
Intensificação
do
tráfego; Remoção
da
vegetação;
Geração de resíduos
e
efluentes;
Aumento de cargas
de sedimentos

Intensificação
conflitos locais

de

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
restauração 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
Comunicação
Programa de Educação Ambiental;

2428

Social;

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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Intensificação
uso do espaço

de

Menor envolvimento
comunitário

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; PCA e
seu enfoque na Ação de Controle da
Malária.

2429

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

Intensificação
tráfego

do

Interferência
em
comunidades locais
tradicionais e não
tradicionais

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
Programa de Educação Ambiental;

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.

2430

Social;

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
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líquidos,
nas
comunidades
mais
próximas da rodovia.

Intensificação
tráfego

do

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

2431

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.
Fase de Implantação: Atividades de desmobilização
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

2432
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Intensificação do
tráfego

Poluição do ar

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

2433

Atenuar a produção de
poeira e emissões de
gases.
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Intensificação do
tráfego

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 Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas; Plano de
Ação de Emergência (PAE)

2434

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

Contaminação do
solo e dos recursos
hídricos

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

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 Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas; Plano de
Ação de Emergência (PAE)

2435

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

2436
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Intensificação do
tráfego

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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais; Plano
de Ação de Emergência (PAE)

2437

Evitar o afugentamento
da fauna da área do
estudo.
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Intensificação do
tráfego

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
Proteção à Flora; 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
Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais

2438

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

Pressão
espécies
vulneráveis

sobre

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
Proteção à Flora; 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
Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência (PAE); Programa de comunicação
Social

2439

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

Intensificação do
tráfego

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, inferiores e suspensas; 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.

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

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

2440
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Intensificação do
tráfego

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
Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência (PAE); Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas.

2441

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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Intensificação do
tráfego

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

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção à Flora; 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
Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência (PAE); Programa de comunicação
Social

2442

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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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.

2443
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Intensificação do
tráfego;
Desmobilização
de profissionais e
serviços

Desmobilização
de profissionais e
serviços

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 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; Programa
de Educação Ambiental.

2444

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
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locais para atuação no
empreendimento,
evitando
assim
a
contratação
de
profissionais oriundos de
outras regiões.

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 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.

2445

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
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de controlar a cadeia de
transmissão.

2446
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Intensificação do
tráfego

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 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.

2447

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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Intensificação do
tráfego

Intensificação
conflitos locais

de

Intensificação do
tráfego

Interferência
em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

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
restauração 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 Comunicação Social; Programa
de Educação Ambiental;

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; Programa
de Educação Ambiental;

2448

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.
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
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vazamento de resíduos
sólidos
e
efluentes
líquidos,
nas
comunidades
mais
próximas da rodovia.

Intensificação do
tráfego

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.

2449

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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Intensificação do
tráfego

Desmobilização
de profissionais e
serviços

Intensificação
acidentes
rodoviários

Dispensa
profissionais
serviços

de

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.

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. 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 Comunicação Social; Programa
de Geração de Trabalho e Renda; Programa
de Educação Ambiental. Fomento à Difusão
de Tecnologias Sociais, e estruturação de
cadeias produtivas. Plano de Ação para a
Produção e Consumo Sustentáveis.

2450

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
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novas possibilidades de
dinamização da 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 Comunicação Social; Programa
de Geração de Trabalho e Renda; Programa
de Educação Ambiental. Fomento à Difusão
de Tecnologias Sociais, e estruturação de
cadeias produtivas. Plano de Ação para a
Produção e Consumo Sustentáveis.

2451

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

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.
Fase de Implantação: Atividades de desmobilização
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

2452
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Intensificação do
tráfego

Poluição do ar

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

2453

Atenuar a produção de poeira e
emissões de gases.
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Intensificação do
tráfego

Indução
processos
erosivos

de

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 Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas; Plano de
Ação de Emergência (PAE)

2454

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

Contaminação do
solo
e
dos
recursos hídricos

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

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 Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Programa de
Recuperação de Áreas Degradadas; Plano de
Ação de Emergência (PAE)

2455

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

2456
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Intensificação do
tráfego

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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais; Plano
de Ação de Emergência (PAE)

2457

Evitar o afugentamento da fauna da
área do estudo.
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Intensificação do
tráfego

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
Proteção à Flora; 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
Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais

2458

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

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
Proteção à Flora; 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
Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência (PAE); Programa de comunicação
Social

2459

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

Intensificação do
tráfego

Atropelamento
da fauna

Riscos
incêndios
florestais

de

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,
inferiores e suspensas; 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.
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
Educação
Ambiental;
Programa
de
comunicação Social

Diminuir os índices de atropelamento
sobre a fauna.

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

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

2460
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Intensificação do
tráfego

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
Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência (PAE); Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas.

2461

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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Intensificação do
tráfego

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

Programa de Gestão Ambiental (PGA); Plano
Ambiental de Construção (PAC); Programa de
Proteção à Flora; 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
Plantio
Compensatório; Programa de Recuperação
de Passivos Ambientais; Plano de Ação de
Emergência (PAE); Programa de comunicação
Social

2462

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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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.

2463
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Intensificação do
tráfego;
Desmobilização
de profissionais e
serviços

Desmobilização
de profissionais e
serviços

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 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
comunidades inseridas na área de realização
empreendimento. Informar sobre as etapas
implantação. Realizar o cadastramento e seleção
profissionais/prestadores de serviços para atuação
empreendimento.
Capacitar
a
mão
obra/prestadores de serviços selecionados.

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

as
do
da
de
do
de

2464

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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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 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.

2465

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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Intensificação do
tráfego

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 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.

2466

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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Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Intensificação de
conflitos locais

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
restauração 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.

Interferência em
comunidades
locais tradicionais
ou
não
tradicionais

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; 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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Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Desmobilização
de profissionais e
serviços

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

Dispensa
profissionais
serviços

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 Comunicação Social; Programa
de Geração de Trabalho e Renda; Programa
de Educação Ambiental. Fomento à Difusão
de Tecnologias Sociais, e estruturação de
cadeias produtivas. Plano de Ação para a
Produção e Consumo Sustentáveis.

de
e
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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
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da 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 Comunicação Social; Programa
de Geração de Trabalho e Renda; Programa
de Educação Ambiental. Fomento à Difusão
de Tecnologias Sociais, e estruturação de
cadeias produtivas. Plano de Ação para a
Produção e Consumo Sustentáveis.

2469

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.
Fase de Operação
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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Intensificação do
tráfego

Poluição do ar

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

2471

Atenuar a produção de
poeira e emissões de
gases.
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Intensificação do
tráfego

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 Plantio
Compensatório;
Programa
de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas; Plano de Ação de
Emergência (PAE)

2472

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

Contaminação do
solo e dos recursos
hídricos

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

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 Plantio
Compensatório;
Programa
de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas; Plano de Ação de
Emergência (PAE)

2473

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

2474
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Intensificação do
tráfego

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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Plano de Ação de Emergência (PAE)

2475

Evitar o afugentamento
da fauna da área do
estudo.
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Intensificação do
tráfego

Fragmentação
vegetação

da

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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Plano de Ação de Emergência (PAE);
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas.

2476

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

Efeito barreira

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 Proteção à Flora; 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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Programa de comunicação Social

2477

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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Intensificação do
tráfego

Efeito de borda

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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Plano de Ação de Emergência (PAE);
Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas.
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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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Intensificação do
tráfego

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 Proteção à Flora; 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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais

2479

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

da

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 Proteção à Flora; 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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais

2480

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

Pressão
espécies
vulneráveis

sobre

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 Proteção à Flora; 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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Plano de Ação de Emergência (PAE);
Programa de comunicação Social

2481

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

Aumento
incidência
doenças

na
da

Intensificação do
tráfego

Atropelamento da
fauna

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.
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,
inferiores e suspensas; 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 Proteção à Flora; Programa
de Educação Ambiental; Programa de
Monitoramento da Qualidade de Água;
Programa de Monitoramento da Faixa de
Domínio (PROFAIXA); Programa de
Plantio Compensatório; 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.

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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Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Riscos de incêndios
florestais

Redução
da
cobertura florestal
e perda de hábitat

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.
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

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

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

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
Plantio Compensatório; 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;
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intervenção em áreas de preservação permanente –
APP.

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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Intensificação do
tráfego

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

Programa de Gestão Ambiental (PGA);
Plano Ambiental de Construção (PAC);
Programa de Proteção à Flora; 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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Plano de Ação de Emergência (PAE);
Programa de comunicação Social

2485

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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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.
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Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

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.

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 Proteção à Flora; 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
Plantio Compensatório; Programa de
Recuperação de Passivos Ambientais;
Plano de Ação de Emergência (PAE);
Programa de comunicação Social

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

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
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empreendimento,
evitando
assim
a
contratação
de
profissionais oriundos de
outras
regiões.
Proporcionar
um
ambiente saudável e
equilibrado.

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 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.

2488

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
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controle da malária, a fim
de controlar a cadeia de
transmissão.

2489
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Intensificação do
tráfego

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 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.

2490

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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Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Intensificação
conflitos locais

de

Interferência
em
comunidades locais
tradicionais ou não
tradicionais

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
restauração 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 Comunicação Social;
Programa de Educação Ambiental;

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;
Programa de Educação Ambiental;

2491

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.
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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

vazamento de resíduos
sólidos
e
efluentes
líquidos,
nas
comunidades
mais
próximas da rodovia.

Intensificação do
tráfego

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.

2492

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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Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Intensificação
acidentes
rodoviários

de

Expansão da malha
viária

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.

Orientar a população quanto à
consequente
valorização das terras após a restauração 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 Comunicação Social;
Programa
Zoneamento
EcológicoEconômico Disseminação de Boas
Práticas sobre o Uso Sustentável dos
Recursos Naturais

2493

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 merecem
atenção por parte dos
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órgãos de fiscalização.

Intensificação do
tráfego

Intensificação do
tráfego

Aumento do afluxo
populacional

Orientar a população quanto à
consequente
valorização das terras após a restauração 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 Regularização Fundiária;
Gestão Compartilhada da Educação
Ambiental; 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.

Extração ilegal de
madeira

Orientar a população quanto à restauração 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.

Programa de Regularização Fundiária;
Gestão Compartilhada da Educação
Ambiental; 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

2494

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.
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Produção e Consumo Sustentáveis.

Intensificação do
tráfego

Implantação
atividades
agropecuárias

de

Orientar a população quanto à restauração 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.

Programa de Regularização Fundiária;
Gestão Compartilhada da Educação
Ambiental; 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.

2495

Evitar pressão nas áreas
adjacentes a rodovia,
mesmo
em
áreas
protegidas, que merecem
atenção por parte dos
órgãos de fiscalização.
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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Intensificação do
tráfego

Aumento
criminalidade

da

Promover uma boa forma de comunicação com as
comunidades inseridas na área de realização do
empreendimento. Orientar a população quanto à
restauração 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.

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.

2496

As
comunidades
localizadas no trecho
esperam por muitos anos
a restauração da BR319/AM
e
as
consequências
que
advém dessa restauração.
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 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
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local

Intensificação do
tráfego

Especulação
imobiliária

Orientar a população quanto à
consequente
valorização das terras após a restauração 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 Regularização Fundiária;
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.
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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
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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.

Intensificação do
tráfego

Uso e ocupação do
solo e grilagem

Orientar a população quanto à
consequente
valorização das terras após a restauração 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 Regularização Fundiária;
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.

2498

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 250,00 ao KM 655,70

Intensificação do
tráfego

Alteração
quadro
demográfico

do

Orientar a população quanto à
consequente
valorização das terras após a restauração 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 Regularização Fundiária;
Gestão Compartilhada da Educação
Ambiental; 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.
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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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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
a
bacia de 3 ordem
Impactos que ultrapassem
Profundidade igual ao
a
a área de uma bacia de 3
Impactos limitados a um
inferior a 100 e superior a
ordem e limitados a área
raio de 50 km
50 m
a
de uma bacia de 1 ordem
Impactos que ultrapassem
a
a área de uma bacia de 1
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 respeitos da Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA). Para tanto, aqueles impactos
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classificados nas categorias de abrangências pontual, local e regional na AIA assumiram o
valor de 1, ou seja, limitados a uma área de microbacia. Ao passo que os impactos
classificados como de abrangência grande assumiram o valor de 2, que ultrapassam a área
de uma microbacia, porém limitados a área de uma bacia de terceira ordem. Por fim,
aqueles impactos classificados na categoria extrema assumiram o valor 3 do 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

3

Impactos que afetam áreas de importância biológica extremamente alta ou classificada
como insuficientemente conhecida
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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 59 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 restauração da BR-319/AM, trecho do meio.
Fase de Implantação da obra
Impacto

IM

IB

IA

IT

ICAP

ISB

CAP

IUC

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

Indução a processos erosivos

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Contaminação do solo e/ou da água

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

Alteração no comportamento da fauna

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Pressão sobre espécies vulneráveis

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Riscos de incêndios florestais

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Redução da cobertura florestal e perda de hábitat

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

Aumento na incidência da doenças

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Alteração do hábitat aquático e perda da fauna

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Diminuição na abundância da fauna e flora local

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Atropelamento da fauna

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Fragmentação da vegetação

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

Perda da biodiversidade

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Aumento de riscos à saúde

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

Aumento do fluxo de veículos e acidentes

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
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Pressão sobre a infraestrutura e serviços públicos locais

1

3

1

1

1

0,042857

0,014286

0,15

Alteração da qualidade de vida

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

Especulação imobiliária

3

3

1

1

1

0,128571

0,042857

0,15

Criação de expectativas na população

2

3

2

1

1

0,128571

0,028571

0,15

Menor envolvimento comunitário

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

Dispensa de profissionais e serviços

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

Uso e ocupação do solo e grilagem

2

3

1

1

1

0,085714

0,028571

0,15

IM

IB

IA

IT

ICAP

ISB

CAP

IUC

Poluição do Ar

3

3

1

4

1

0,321429

0,321429

0,15

Poluição Sonora

3

3

1

4

1

0,321429

0,321429

0,15

Indução a processos erosivos

1

3

1

4

1

0,107143

0,107143

0,15

Contaminação do solo e/ou da água

3

3

1

4

1

0,321429

0,321429

0,15

Atropelamento da fauna

3

3

1

4

1

0,321429

0,321429

0,15

Diminuição na abundância da flora e/ou fauna local

2

3

1

2

1

0,128571

0,128571

0,15

Redução da cobertura florestal e perda de hábitat

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Fragmentação da vegetação

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Interferência em áreas legalmente protegidas

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Alteração do hábitats aquáticos e perda da fauna

2

3

1

2

1

0,128571

0,128571

0,15

Efeito barreira

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Efeito de borda

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Pressão sobre espécies vulneráveis

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Alteração no comportamento da fauna

2

3

1

2

1

0,128571

0,128571

0,15

Fase de Operação da obra
Impacto
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Riscos de incêndios florestais

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Proliferação de vetores

3

3

2

2

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

Interferência nas comunidades locais tradicionais ou não tradicionais

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Alteração na qualidade de vida

2

3

1

2

1

0,128571

0,128571

0,15

Aumento do afluxo populacional

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Especulação imobiliária

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Uso e ocupação do solo e grilagem

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Implantação de atividades agropecuárias

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Pressão sobre a infraestrutura e serviços públicos locais

2

3

2

2

1

0,171429

0,171429

0,15

Aumento de riscos à saúde

2

3

1

2

1

0,128571

0,128571

0,15

Intensificação de conflitos locais

3

3

1

2

1

0,192857

0,192857

0,15

Alteração no quadro demográfico

3

3

2

2

1

0,257143

0,257143

0,15

Intensificação dos acidentes rodoviários

2

3

1

2

1

0,128571

0,128571

0,15
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9.1.3.1. Descrição dos índices
9.1.3.1.1. Índice de magnitude (IM)
Dos 59 impactos identificados para o empreendimento, 11 foram valorados como de
pequena magnitude, 28 como média magnitude e 20 como alta magnitude. A fase de
operação da obra concentrou o maior número de impactos alta magnitude (95%), 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 restauração 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 m2 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 (Dasypus kappleri) e o bugio-vermelho-do-riopurus (Alouatta puruensis)
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 apenas o impacto criação de
expectativas na população apresentou pontuação 2, ou seja, as consequências do impacto
ultrapassa os limites de uma microbacia. Muito embora esta correlação para o meio
socioeconômico seja delicada.
Já na fase de operação, 15 dos 28 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 restauração 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 restauração 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
possíveis acidentes rodoviários e de ocupações ao longo da rodovia em áreas sem proteção
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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 restauração e operação da rodovia. Trata-se de impactos
negativos que estão mais intimamente relacionados com o cenário de desenvolvimento
decorrente da restauração 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.
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
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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 59 impactos
analisados, foi de 0,145278.
9.1.3.1.7. Comprometimento de áreas prioritárias (CAP)
O CAP do empreendimento, resultado da média dos CAPS’s gerados pelos 59
impactos analisados, foi de 0,054964.
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:
•

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.
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•

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.
Jurisdição

Distância do eixo da rodovia
(km)

Zona de Amortecimento

Plano de Manejo

Área de Influência

Resex Lago do Capanã Grande

Federal

0

3 km

Sim - 2013

ADA, AID, AII

FN Balata-Tufari

Federal

4,11

3 km

Sim - 2019

AID, AII

Unidade de Conservação

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 restauração 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
restauração da BR-319/AM, trecho do meio. O GI foi calculado com base no valor da média
do ISB (0,145278) e da média do CAP (0,054964) de cada um dos impactos negativos do
empreendimento, além do IUC (0,15), obtendo-se uma valor igual a 0,3502.
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$ 1.383.341.575,10 (um bilhão,
trezentos e oitenta e três milhões, trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e setenta e
cinco reais e dez 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.
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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10 – Alternativas Tecnológicas e Locacionais
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Resumo
O Termo de Referência emitido pelo IBAMA ao DNIT em outubro/2017, para nortear
a elaboração de EIA/RIMA, com vistas a obter a licença ambiental competente à execução
do Projeto de Restauração e Melhorias da BR-319/AM – trecho: BR-174/AM – Div. AM/RO,
subtrecho: Entr. AM-360 – Igarapé do Retiro, segmento do km 250,0 – km 655,7, tendo a
extensão de 405,7 km, denominado “Trecho do Meio”, requer para o capítulo 10, a
avaliação sobre as Alternativas Tecnológicas e Locacionais, compreendendo os subitens Alternativas de Modalidades de Transporte, Alternativas Locacionais Gerais, Alternativas
Locacionais e Tecnológicas Específicas e Alternativas Tecnológicas.
Importante exarar que a rodovia BR-319 é a única ligação rodoviária entre Manaus,
capital do Amazonas e Porto Velho, capital de Rondônia.
Por outro lado, a proposição de alternativas mais viáveis, ambientalmente, é
considerada um dos princípios de boas práticas da avaliação de impacto ambiental.
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Introdução
O estudo de alternativas de localização é uma etapa importante do processo de
avaliação de impacto ambiental, tratado por muitos como o "coração" do processo e através
do qual o empreendedor busca responder aos interessados sobre a viabilidade ambiental de
seu empreendimento.
Sobre a viabilidade econômica e técnica do empreendimento, é oportuno
transcrever trechos do Relatório e do Voto do Acórdão no 275/2010 – TCU – Plenário, que
tratou da solicitação da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle – CMA do Senado Federal, de realização de auditoria contábil, financeira,
orçamentária e operacional nas obras de pavimentação e recuperação da BR-319, trecho
Manaus/AM a Porto Velho/RO.
“(...)
1. Vertente legal.
O primeiro objetivo da solicitação do Congresso Nacional foi verificar se as obras
relativas à pavimentação e recuperação da BR-319 possuem avaliação prévia da viabilidade
técnica e socioeconômica, nos termos do artigo 10, §4o, da Lei no 11.653, de 2008.
(...)
Nesse sentido, a solicitação do Congresso Nacional que originou o presente
levantamento de auditoria indagou justamente a existência da aludida avaliação.
Instado a se manifestar, o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT argumentou pela dispensabilidade in casu do estudo de viabilidade
(fls. 126/131).
De fato, verifica-se que assiste razão ao DNIT. A Lei no 5.917, de 10 de dezembro de
1973, que instituiu o Plano Nacional de Viação – PNV traz a seguinte exceção:
‘Art. 3o O Plano Nacional de Viação será implementado no contexto dos Planos
Nacionais de Desenvolvimento e dos Orçamentos Plurianuais de Investimento, instituídos
pelo Ato Complementar no 43, de 29 de janeiro de 1969, modificado pelo Ato
Complementar no 76, de 21 de outubro 1969, e Lei Complementar no 9, de 11 de dezembro
de 1970 obedecidos, especialmente os princípios e normas fundamentais seguintes,
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aplicáveis a todo o Sistema Nacional de Viação, e inclusive à navegação marítima, hidroviária
e aérea:
(...)
i) tanto os investimentos na infraestrutura como a operação dos serviços de
transportes reger-se-ão por critérios econômicos; ressalvam-se apenas, as necessidades
imperiosas ligadas à Segurança Nacional, e as de caráter social, inadiáveis, definidas e
justificadas como tais pelas autoridades competentes, vinculando-se, porém, sempre aos
menores custos, e levadas em conta outras alternativas possíveis; ’
Do

aludido

normativo

depreende-se

que

a

avaliação

econômica

do

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

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

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

•

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

•

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

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

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

•

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

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

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

alternativas locacionais para a BR-319/AM entre o km 250,0 e o km 655,7 (Trecho do Meio),
seja para o lado direito ou esquerdo do traçado atualmente existente e em operação,
inevitavelmente, serão gerados novos impactos socioambientais, extremamente negativos,
aos já ocasionados pela abertura e atual manutenção da rodovia, dentre os quais, pode-se
citar as unidades de conservação e áreas prioritárias para a conservação, fauna, flora,
recursos hídricos, solos e corredores ecológicos, encontrados ao longo da atual rodovia,
aumento da distância e demora nos tempos de viagem para passageiros e cargas, entre as
capitais dos estados do Amazonas e Rondônia, entre outros.
A referida informação pode ser evidenciada no mapa presente no Anexo 3, deste
capítulo.
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Cabe ainda destacar que o diagnóstico ambiental, integrante dos estudos
ambientais elaborados, registrou que a flora identificada na Área Diretamente Afetada –
ADA apresenta 67,87% de áreas que já sofreram algum tipo de antropização, sendo já
contemplado, nesse cálculo, o leito estradal do traçado existente (Quadro – 6.2.20 do item
6.2.2. flora), ou seja, o impacto ambiental já se encontra estabelecido e estabilizado
atualmente.
A avaliação de novas alternativas locacionais na Rodovia BR-319 em questão,
considerando as peculiaridades dos projetos de restauração e melhorias rodoviárias para o
segmento km 250 ao km 655,7 (Trecho do Meio), apontam claramente que não é plausível,
uma vez que propiciará na região uma deflagração de um numeroso volume de ocorrências
de impactos socioambientais diretos e indiretos, superiores aos já existentes, no traçado já
consolidado. Inclusive, impactando a questão da desapropriação de uma nova faixa de
domínio a ser definida sob o ponto de vista legal, ou seja, a dotação de recursos financeiros
para efetivar a indenização de benfeitorias de propriedades ou ocupações identificadas no
novo segmento da BR-319/AM, Trecho do Meio.
A avaliação permite inferir diretamente que é indiscutível a necessidade da
interligação por rodovia pavimentada entre Manaus e Porto Velho, tanto pela questão
social, econômica, ambiental e de segurança de ocorrências de ocupações humanas e das
demais localidades existentes no traçado, dentre as quais o Povoado de Realidade,
pertencente ao Município de Humaitá/AM, tendo como melhor alternativa a manutenção
do traçado atual, que ocasionará ao interflúvio Purus – Madeira menores impactos
socioambientais.
O traçado da rodovia já existente entre o km 250,0 e o km 655,7 (Trecho do Meio),
além de reduzir impactos diretos e indiretos à região, como já mencionado, ocorrerá
obrigatoriamente, de acordo com a legislação ambiental, com um conjunto de medidas de
controle ambiental, durante a execução das obras propostas, que envolvem planos e
programas ambientais especificamente elaborados de supervisão e gerenciamento
ambiental, o que irá reduzir, mitigar ou compensará os impactos previstos e/ou conhecidos
e em desenvolvimento ao longo do trecho.
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A avaliação concluiu também que o projeto proposto de restauração e melhorias da
rodovia no traçado atual em operação, que também pode ser denominado com divisor de
águas do Interflúvio Purus-Madeira, permite permanecer a interceptação de um menor
número de cursos d’águas do que outro traçado previsível, sendo um aspecto bastante
positivo, considerando os mesmos critérios de construção propostos.
As obras previstas de restauração e melhorias, no atual Trecho do Meio, em
referência aos cursos hídricos atualmente interceptados pelas obras de arte já instaladas,
deverão ser pontuais e em áreas que já sofreram intervenção antrópica, pela instalação de
obras de arte, tais como pontes de madeira e bueiros, que serão substituídas por estruturas
de concreto.
10.4. Alternativas Tecnológicas
O Termo de Referência requisita apresentar as alternavas tecnológicas de
implantação do empreendimento (tipos de pavimento, métodos construtivos etc.),
demonstrando as vantagens e desvantagens, bem como os impactos ambientais
relacionados a cada tipo de alternativa tecnológica de construção.
Conforme consta no Capítulo 3 – Descrição do Projeto, o presente estudo ambiental
se baseou em projetos de engenharia de 2002-2010 e em dados da região contidos no Edital
de licitação dos novos projetos Básico/Executivo da rodovia. Diante disso, quando houver a
elaboração/atualização dos projetos Básico/Executivo de restauração do pavimento e
melhorias da BR- 319/AM, serão avaliadas eventuais inovações tecnológicas, exigências
ambientais e de segurança de trânsito para o Trecho do Meio.
Nesse sentido, quanto às exigências ambientais, o presente estudo já concluiu pela
necessidade de instalação de 55 passagens de fauna inferiores, sendo 17 exclusivas e 38 em
OAC, além da adaptação de 14 OAEs. Da mesma forma, foi indicada a necessidade de
construção de 17 passagens de fauna aéreas e de instalação de 112 pontos de placas
sinalizadoras de atenção à proteção da fauna, flora e recursos hídricos ao longo do Trecho
do Meio.
Quanto aos aspectos sociais, o presente estudo recomendou que, considerando que
o Distrito de Realidade se divide entre os dois lados da rodovia, seja feita a construção de
pelo menos 01 (uma) passarela para garantir a segurança dos pedestres.
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Quanto à melhoria da Governança da região, está em avaliação o projeto para construção de
dois postos/portais de fiscalização integrada na rodovia.
10.5. Não Realização
Apesar de não constar no Termo de Referência, a avaliação realizada quanto à não
implantação do Projeto de Restauração e Melhorias no segmento do km 250,0 ao km 655,7
(Trecho do Meio) implicará diretamente na não contribuição social da solução dos graves
problemas operacionais hoje existentes, ou seja, permanecerão os problemas de tráfego
para todos os usuários de uma forma geral, até mesmo para os veículos off road – tração 4
rodas. Principalmente, na estação chuvosa, já que no período seco, a trafegabilidade de
veículos é melhor.
Um possível aspecto positivo quanto à não implantação do projeto de restauração e
melhorias rodoviárias no Trecho do Meio seria dificultar a logística para pessoas que
adentram a região em busca de cometer crimes ambientais, como do desmatamento ilegal,
que levam à abertura de novos acessos na forma de espinhas de peixe. A ocupação do solo
com atividades agropecuárias que possam causar desmatamento ilegal e pressão sobre
áreas protegidas também seria reduzida e/ou atenuada.
Por outro lado, a não implantação do projeto irá manter ou piorar as dificuldades
existentes ao acesso dos órgãos governamentais quanto à implementação de ações
relacionadas à gestão, fiscalização e manutenção das áreas protegidas (Unidades de
Conservação, Terras Indígenas) ao longo do trecho.
Ademais, é preciso considerar que a falta de logística adequada atrapalha e impede
a implantação de negócios sustentáveis na região, a exemplo do extrativismo sustentável e
do ecoturismo.
Da mesma forma, a não execução do projeto irá manter ou piorar as dificuldades de
deslocamento dos usuários e populações residentes no Trecho do Meio, prejudicando a
busca de serviços básicos para sobrevivência e subsistência familiar.
É preciso ressaltar que, há décadas, o deslocamento de passageiros pela BR-319/AM
no trecho sem pavimentação é extremamente prejudicado em períodos chuvosos, típicos da
região, gerando transtornos e atrasos de difícil mensuração, como pode ser verificado nos
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registros fotográficos (Figuras 10.3 a 10.9) de uma das empresas de viação que faz o trajeto
pela rodovia entre Manaus e Humaitá.
Há inúmeros relatos de viagens pela rodovia, entre Manaus e Porto Velho, que
mostram as dificuldades do percurso, a exemplo de Neto (2018), que percorreu a rodovia
entre 26 de dezembro de 2016 e 01 de janeiro de 2017, passando por mais de 50 pontes de
madeira, por desvios estreitos, atoleiros e duas travessias de balsa, com duração de mais de
40 horas.
Outro exemplo foi relatado pelo passageiro Cleiton Vieira, que partiu de Manaus
(em 30 de maio de 2020) com destino à Porto Velho. Em condições normais, a expectativa
era que a viagem durasse aproximadamente 24 horas, mas ultrapassou seis dias, devido às
péssimas

condições

de

trafegabilidade

provocadas

pelas

fortes

chuvas.

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

Figura 10.3 - Registros da situação do transporte
de passageiros no Trecho do Meio da BR-319/AM
em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação
Siqueira Tur (13/01/2020).

Figura 10.4 - Registros da situação do transporte
de passageiros no Trecho do Meio da BR-319/AM
em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação
Siqueira Tur (13/01/2020).
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Figura 10.5 - Registros da situação do transporte
de passageiros no Trecho do Meio da BR-319/AM
em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação
Siqueira Tur (13/01/2020).

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

Figura 10.7 - Registros da situação do transporte
de passageiros no Trecho do Meio da BR-319/AM
em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação
Siqueira Tur (30/03/2020).

Figura 10.8 - Registros da situação do transporte
de passageiros no Trecho do Meio da BR-319/AM
em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação
Siqueira Tur (30/03/2020).
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Figura 10.9 - Registros da situação do transporte de passageiros no Trecho do Meio da BR-319/AM
em período chuvoso.
Fonte: rede social da empresa de aviação Siqueira Tur (30/03/2020).

Necessário também ser avaliado no caso da não implantação do projeto de
restauração e melhorias rodoviárias, as dificuldades existentes ao acesso dos órgãos
ambientais quanto a implementação e supervisionamento de ações e atividades
relacionadas à gestão, fiscalização e manutenção das unidades de conservação implantadas
ao longo do trecho em causa, entre outros.
A ocupação do solo também será reduzida e/ou atenuada, impacto considerado
positivo, devido à possibilidade de aumento da implantação de atividades de agropecuárias
fora dos limites das Unidades de Conservação, a redução de abertura de estradas e novos
acessos na forma de espinhas de peixe, que são aspectos positivos para a flora e a fauna,
com a respectiva redução de emissão de carbono.
A não realização do projeto de restauração e melhorias rodoviárias no segmento do
km 250,0 ao km 655,7 (Trecho do Meio) representará também a ausência de um Estado
mais eficiente, repercutindo no desenvolvimento regional de integração de comunidades,
relegando as pessoas que vivem nessa região a um processo de marginalização econômica e
social, acima de tudo.
A fiscalização exercida pelos órgãos governamentais é um aspecto essencial afetado
pela situação atual da rodovia. A presença do Poder Público para coibir ilícitos é dificultada
pelas condições da rodovia em vários trechos, principalmente em períodos chuvosos, o que
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prejudica ações de Governança na região. As Figuras 10.10 e 10.11 mostram o exemplo de
caminhonetes da Polícia Militar do Estado do Amazonas retidas em atoleiro na BR-319/AM.

Figura 10.10 - Veículos da Polícia Militar do
Estado do Amazonas retidos em atoleiro na BR319/AM. Fonte: Engespro (maio de 2019).

Figura 10.11 – Veículos da Polícia Militar do
Estado do Amazonas retidos em atoleiro na BR319/AM. Fonte: Engespro (maio de 2019).

Nesse contexto, a não realização do projeto de restauração e melhorias rodoviárias
no segmento do km 250,0 ao km 655,7 (Trecho do Meio) representará a ausência de um
Estado mais eficiente, repercutirá no desenvolvimento regional de integração de
comunidades, submetendo as pessoas que vivem nessa região a um processo de
marginalização econômica e social, acima de tudo.
A ligação Manaus/Porto Velho, a partir da execução do projeto de restauração e
melhorias, no denominado no Trecho do Meio, previstas permitirá a restauração e
melhorias do pavimento da rodovia, a eliminação de passivos ambientais por ventura
existentes, a correção da sinalização rodoviária, com vantagens técnicas consideráveis, em
face da experiência adquirida pela engenharia rodoviária, incluindo conhecimentos mais
apurados quanto à ocorrência de materiais mais adequados à construção rodoviária
moderna, aliado a ações ambientais capazes de evitar/reduzir/mitigar impactos ambientais,
ou seja, aspectos e impactos positivos passíveis de serem ocasionados pelo
empreendimento.
Como já mencionado, a BR-319 foi implantada em 1970 e a implementação do
projeto em comento, traz reduções consideráveis de investimentos, haja vista a conclusão
de várias etapas construtivas, por se tratar de uma rodovia implantada e em operação.
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No processo de execução das obras de restauração e melhorias do Trecho do Meio,
um outro fator a se considerar é o uso independente de trechos da via, ou seja, a
interrupção de parte dela não implicaria necessariamente em impedimento de acesso,
havendo possibilidade de uso de alternativas de desvios quando da interrupção de
determinado trecho, durante a execução das obras previstas.
10.6. Conclusão
A partir das conclusões dos estudos ambientais para o Projeto de Restauração e
Melhorias do km 250 ao km 655,7 (Trecho do Meio) da rodovia BR-319 – ligação
Manaus/AM – Porto Velho/RO, a avaliação da melhor alternativa locacional é o atual
segmento que está implantado desde a década de 1970, por questões técnicas, legais,
sociais, ambientais e financeiras.
Não há dúvida alguma sobre a importância da ligação rodoviária em operação atual
e da elevada importância da manutenção da flora e fauna amazônicas associadas.
Ao longo do tempo, foi percebida a importância da preservação da região contígua e
que envolve a BR-319/AM, considerando a criação e instalação de várias unidades de
conservação, criadas pelo governo do Estado do Amazonas - Floresta Estadual de Canutama,
Reserva Extrativista de Canutama, Floresta Estadual de Tapauá, Parque Estadual do
Matupiri, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Matupiri e a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Igapó-Açú.
Assim, ao mesmo tempo, as obras de restauração e melhorias no segmento, em
causa, permitirão interligar as demais regiões brasileiras e a população ocupante e
radicalizada na região, por via terrestre, o que denota uma elevada importância para o
desenvolvimento da região Norte do País, mesmo que hajam referências de que as obras
propostas poderão ser danosas ao ambiente natural, já que facilitarão o acesso às áreas
remotas de floresta da Amazônia para fazendeiros, madeireiros, grileiros e outros atores que
desencadeiam processos de alteração da paisagem natural.
O projeto proposto, com a sua conclusão, prevê a melhoria da trafegabilidade com a
pavimentação na BR-319/AM e possibilitará dotar de melhores condições para o exercício
institucional da fiscalização de órgãos ambientais, o que irá garantir a presença
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governamental na região e o deslocamento com menor tempo de resposta de agentes
públicos para o combate a ilícitos.
A finalização do projeto de restauração e melhorias do km 250 ao km 655,7 (Trecho
do Meio), alternativa locacional recomendada por todos os aspectos mencionados no
presente estudo ambiental, favorecerá as condições de melhoria da logística e transporte de
pessoas e cargas, esperando-se alterar positivamente o potencial de atrair empreendedores
públicos e privados, que tenham interesse em desenvolver atividades ambientalmente
sustentáveis, os quais devem ser privilegiados, com base na aprovação de projetos técnicos
e legais, ambientalmente sustentáveis, cooperando na redução de desmatamentos, emissão
de gases tóxicos, de desmatamento e de lixo de difícil decomposição, desestimulando assim,
a implantação de atividades que causem o desflorestamento, que é uma das ações
responsáveis pela alteração da paisagem natural.
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11.PROGNÓSTICO AMBIENTAL
11.1. Introdução
Tendo com base nos aspectos e/ou impactos ambientais mais relevantes, o prognóstico
ambiental tem como objetivo apresentar três cenários futuros da área do estudo, apontando as
alterações nos ambientes biótico, físico e socioeconômico decorrentes da implantação do
empreendimento, com e sem a adoção de medidas mitigadoras, bem como da não realização do
empreendimento.
Para tanto, além dos impactos ambientais identificados no estudo e sua inter-relação
serão considerados a proposição e a existência de outros empreendimentos na região e os
aspectos de desenvolvimento da região, destacando a capacidade da infraestrutura local em
absorver as transformações resultantes.
Para melhor embasar os três cenários, será conduzido uma modelagem matemática
prevendo a ocupação e o avanço do desmatamento na área do estudo. A modelagem foi baseada
nos histórico de desmatamento da rodovia BR-163/PA.
11.2. Modelagem matemática
Seguindo o solicitado no Termo de Referência no 02001.006860/2005-95 a modelagem
matemática teve como referência um caso concreto de rodovia na mesma região.
Os resultados da modelagem serão apresentados no formato de mapa, mostrando o
prognóstico da evolução da paisagem em intervalos de tempo.
Foram utilizados dados em formato shapefile (.shp) e rasters (.tif). Estes dados estão
disponíveis em sites como do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados do
Programa de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite
(PRODES).
Na modelagem, foram projetados dois cenários que, obrigatoriamente, deveriam seguir
dois requisitos: (1) um cenário pouco mais otimista, no qual considera as Unidades de
Conservação (UC’s), já que, devida a sua governança, atuam como contenção do desmatamento;
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e (2) um cenário menos otimistas, no qual desconsidera a existência das UC’s. Ainda assim foi
considerada a abertura de novas estradas perpendiculares a estrada principal (BR-319), como a
AM-366 e AM-364. Os resultados obtidos correspondem aos seguintes itens:
1. dinâmica espaço-temporal do desmatamento observado no período de referência
histórico da BR-163/PA; e
2. dinâmica espaço-temporal do desmatamento futuro no cenário Business As Usual (BAU)
para a área da BR-319/AM, trecho do meio.
Os dados de cobertura da terra, vetores de desmatamento e outros dados da região de
estudo, que foram utilizados para a construção dos modelos, estão organizados em um banco de
dados geográfico, no formato File Geodatabase do QGIS 3.6.1. Os arquivos estão armazenados
em formato vetorial e matricial. A fim de padronizar as referências espaciais, todos os dados
estão no sistema de projeção cartográfica UTM e Datum WGS84, Zona 20S e Zona 21S,
respectivamente para a BR-319/AM e BR-163/PA.
11.2.1. Método
11.2.1.1. Área de estudo
Área 1 – BR-163/PA
Esta área está localizada ao longo dos municípios de Trairão, Itaituba e Rurópolis, no
estado do Pará, e possui uma extensão aproximada de 170 km. Foi utilizada a série histórica do
desmatamento nesse trecho, entre os anos 2003 a 2018, logo após a pavimentação dessa via.
Área 2 – BR-319/AM
A área 2 está localizada ao longo dos municípios de Humaitá, Tapauá, Manicoré, Beruri e
Borba, compreendendo a Área do Estudo, BR-319/AM, trecho do meio. Para a BR-319/AM, foi
projetado o avanço da paisagem com base no histórico do desmatamento ocorrido na BR 163/PA,
após sua pavimentação.
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Figura 11.1 – Localização do trecho da BR-163/PA, no qual foi analisado o histórico do
desmatamento e, posteriormente, projetado para a BR-319.
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Figura 11.2 – Localização do trecho da BR 319 utilizado para modelagem do desmatamento futuro.

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

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

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

Figura 11.7 – Variáveis utilizadas para a projeção de um cenário pessimista, na área de influência da BR319/AM.
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11.2.2. Resultados
Foram projetados os cenários da evolução do desmatamento para 30 anos (2020 a
2050), na região da BR-319/AM, trecho do meio. A taxa de mudança (floresta para
desmatamento) no período analisado, obtida por meio da matriz de transição, foi de 2,7%.
Anualmente, o desmatamento está acontecendo a uma taxa líquida de 0,55%. Isso significa que
a floresta remanescente está diminuindo em 0,55% por ano.

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

11.2.3. Discussões
O cenário pessimista mostrou um padrão de desmatamento muito comum nas
rodovias da região norte, chamado de efeito espinha de peixe, conforme constatado
facilmente pelas imagens de satélites em trechos não apenas da BR-163/PA, mas também da
BR-230/AM, BR-156/AP, BR-174/RR, BR-364/AC, BR-317/AC/AM, dentre outras.
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Este cenário de desmatamento está muito relacionado com o uso e ocupação ilegal
de terras públicas, por meio da grilagem. Neste processo de ocupação, que geralmente tem
as atividades agropecuários como resultado final, resulta em muitos impactos danosos ao
ambiente, além de intensificar os conflitos locais. A redução da cobertura florestal, seguida
das queimadas para limpeza do terreno, provoca a fragmentação do ambiente, poluição ar,
pressão sobre espécies vulneráveis e em áreas legalmente protegidas.
O cenário otimista mostrou que as UCs são eficazes no combate do desmatamento.
Claro que parte-se do pressuposto que estas unidades possuem infraestruturas e
funcionários suficientes para proteger suas áreas. De qualquer forma, o mosaico de UC ao
envolver a rodovia impediu a criação de viciais ou ramais para o interior da mata.
Percebe-se, porém, que as áreas que estão além das UCs sofreram desmatamento,
principalmente aquelas situadas do lado oeste da rodovia, provenientes de Tapauá e
Canutama. O diagnóstico do meio socioeconômico apontou ramais de até 40 km
provenientes de Canutama no sentido da BR-319/AM. Ademais, existe uma previsão no
Plano Diretor de Tapauá na implantação da AM-366 pós restauração da BR-319/AM.
Observa-se, também, que embora as UCs atenuem o desmatamento, a ocupação ao
longo da rodovia se mostrou presente, mesmo com a presença destas áreas, conforme
apontado no segmento norte da rodovia.
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11.3. Quadro consolidado do prognóstico ambiental
Hipóteses
Aspectos Analisados

Demais
empreendimento na
região

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

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

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Aspectos de
desenvolvimento da
região e capacidade de
infraestrutura local.

Não realização do empreendimento

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

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

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Cenário de
desmatamento

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

Não realização do empreendimento

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

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

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

Intensificação do
fráfego

Não realização do emprrendimento

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

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

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

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

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

Maior visibilidade
do
empreendimento

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

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

Intensificação do
tráfego

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

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Risco de Incêndios
Florestais

Fragmentação da
vegetação

Efeito de borda

Não realização do empreendimento

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

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

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

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

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

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

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

A redução da cobertura florestal decorre da remoção direta da
vegetação para instalação dos canteiros e demais áreas de apoios
e eventuais acidentes com derramamento de efluentes
inflamáveis que poderia ocasionar queimadas. A realização das
atividades de implantação da obra sem as devidas medidas de
segurança de trabalho, que trata da disposição correta dos
produtos inflamáveis, a velocidade correta para se transitar nas
zonas de obra e o descarte correto dos efluentes pode
potencializar os acidentes decorrentes do aumento do fluxo de
veículos e maquinários na ADA. Na possibilidade destes acidentes
as consequências também não seria atenuadas, em virtude da
ausência de medidas mitigadoras. Já no caso de remoção da
vegetação, sem o acompanhamento ambiental possivelmente
uma área maior do que a necessária seria desmatada. Além disso,
não ocorreriam as atividades de recuperação da área, ainda na
fase de implantação pela atividade de reabilitação ambiental.

Com as medidas mitigadoras a remoção da
vegetação é controlada, parte destas áreas
desmatadas são recuperadas e existe um maior
controle do fluxo de veículos e disposição de
substancias inflamáveis, o que minimiza a perda
da cobertura florestal por queimadas. As
medidas mitigadoras se darão também no
âmbito dos programas de Gerenciamento de
Riscos (PGR), Proteção à Flora, e pelo Plano de
Ação de Emergência (PAE).

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

Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat

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

Diminuição na
abundância da flora
e/ou fauna local

Efeito barreira

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

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

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

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

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

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

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

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

Não realização do empreendimento
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Atropelamento da
fauna

Alteração no
comportamento da
fauna

Pressão sobre espécies
vulneráveis

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

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

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

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

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

(tracajá).

Aumento na incidência
de doenças

Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna

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

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

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

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

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

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

Não realização do empreendimento

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

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

Interferência em áreas
legalmente protegidas

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

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

Manutenção da
cobertura vegetal

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

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

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

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

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

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

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

Não realização do empreendimento

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

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

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

MEIO FÍSICO
Não realização do empreendimento

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

Poluição do ar

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

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

Poluição sonora

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

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

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

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

Os efeitos da ausência de controle de ruídos durante a execução
das obras em desacordo com os limites técnicos permitidos na
legislação pertinente, gerarão prejuízos em decorrência da
elevação dos níveis de ruídos produzidos por veículos, máquinas e
equipamentos previstos em faixas prejudiciais aos seres humanos
e afastando espécies da fauna silvestre

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

Os efeitos do aumento de risco de enchentes durante a execução
das obras poderão ser observados em locais com mais
propriedades em locais com topografia incidente para tanto, assim
como na ausência de medidas básicas de manutenção e limpeza
dos canais de drenagem, derivado do processo de
impermeabilização do solo (pavimento)

Contaminação do solo
e da água

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

Os efeitos da contaminação no solo e na água superficial e
subterrânea podem ser observados durante a operação dos
canteiros instalados para a execução das obras devido ao
manuseio de produtos químicos, combustíveis fósseis, agrotóxicos
e fertilizantes aliado ao transporte de produtos perigosos ao longo
da rodovia para abastecimento nas obras e comunidades

Indução de processos
erosivos

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

Controle de ruídos

Aumento de risco de
enchentes

Não realização do empreendimento

Geração de emprego e
renda

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

Os efeitos da indução de processos erosivos durante a execução
das obras são certamente previsíveis com as atividades de corte e
terraplanagem do terreno, escavações para obras de arte
corrente, obras especiais, de áreas em exploração de materiais e
remoção da cobertura vegetal superficial, resultante da intensa
movimentação de solo e de veículos em operação, acelerada pela
precipitação pluviométrica elevada no segmento das obras
MEIO SOCIOECONÔMICO
Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras

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

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

Não realização do empreendimento

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

Aumento de riscos à
saúde

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

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

Interferência nas
comunidades locais
tradicionais e não
tradicionais

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

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

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

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

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

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

Dinamização da
economia local

Pressão sobre a
infraestrutura e
serviços públicos locais

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

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2581

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

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

Alteração da qualidade
de vida

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

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

Intensificação de
conflitos locais

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

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

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

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

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

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

Especulação
imobiliária

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

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

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

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

Intensificação de
acidentes rodoviários

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

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

Melhoria de acesso

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

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

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

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

Menor envolvimento
comunitário

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

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

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

Diminuição de
acidentes rodoviários

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

Melhoria nas condições de trafegabilidade e sinalização.

Uso e ocupação do
solo e grilagem

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

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

Criação de
expectativas na
população

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

Fase de operação da rodovia
MEIO BIÓTICO
Não realização do empreendimento

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
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Risco de Incêndios
Florestais

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

Efeito de borda

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

Não realização do empreendimento

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

2588

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Redução da cobertura
florestal e perda de
hábitat

Diminuição na
abundância da flora
e/ou fauna local

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

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

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

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

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

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

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

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

Não realização do empreendimento
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Hipóteses
Aspectos Analisados

Efeito barreira

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

As medidas mitigadoras também serão
trabalhadas principalmente no âmbito dos
Programas de Gestão Ambiental (PGA),
Comunicação Social, Educação Ambiental,
Monitoramento da Faixa de Domínio,
Monitoramento da Fauna e Monitoramento do
Atropelamento e das Passagens de Fauna. O
intuito é conscientizar a população local sobre as
espécies de fauna vulneráveis aos
desmatamento. Ademais, as medidas visa
conduzir a fauna para pontos mais favoráveis de
travessia, permitindo a transposição da área
rodovia.
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EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Atropelamento da
fauna

Alteração no
comportamento da
fauna

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

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

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

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

Pressão sobre espécies
vulneráveis

Aumento na incidência
de doenças

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

Os efeitos da proliferação de vetores, durante a fase de operação
permanecem atuantes, devido à restauração do pavimento, na
ausência de medidas e ações efetivas de fiscalização e controle
governamental, no âmbito federal e estadual quanto ao
desmatamento ser realizado de forma ilegal ou nao controlada.
Haverá uma maior probabilidade de surtos epidemiológicos locais
de febre amarela, malária, zika e chikungunya nos canteiros de
obras e demais áreas de apoio. Existe a possibilidade alta que este
surto atinja as áreas urbanas mais próximas, como Realidade,
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
passagem de fauna.

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

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

Alteração dos hábitats
aquáticos e perda da
fauna

Interferência em áreas
legalmente protegidas

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

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

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

A ausência de medidas mitigadoras provocará uma maior
aumento na pressão sobre as UC presentes na área do estudo,
seja pela remoção da vegetação, ou pelo comprometimento dos
hábitats aquáticos ou ainda pelo afugentamento da fauna nas
proximidades com a rodovia, dentre outras formas. Dentre as
áreas protegidas presentes no trecho do estudo a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu, a RDS do Rio Amapá, a
Reserva Extrativista do Capanã Grande, o Parque Nacional
Nascentes do Lago Jari e todas as APPs identificadas no
diagnósticos são afetadas diretamente pelos impactos descritos
nestes capítulos. Na fase de operação a pressão se fará mais
presente em virtude do uso e ocupação do solo.
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
de surtos epidemiológicos.

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Manutenção da
cobertura vegetal

Conservação da
biodiversidade

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

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

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

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

MEIO FÍSICO
Não realização do empreendimento

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

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

Poluição do ar

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

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

Poluição sonora

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

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

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

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

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

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

Aumento de risco de
enchentes

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

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

Proteção do solo e dos
recursos hídricos

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

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

Indução de processos
erosivos

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

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

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

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

MEIO SOCIOECONÔMICO
Não realização do empreendimento

Melhoria de acesso

Aumento do fluxo de
veículos e acidentes

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

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

Restauração da BR-319/AM, sem adoção da medidas mitigadoras
A melhoria de acesso ao trecho, no geral, somado à baixa
densidade populacional, acarreta em um aumento de ocupações,
uma das consequências da especulação imobiliária.

Intensificação do tráfego, e aumento do número de acidentes,
principalmente atropelamento de fauna.

2596

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

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

Maior segurança viária

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

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

Diminuição de
acidentes rodoviários

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

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

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

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

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

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

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

protegidos por Unidades de Conservação.

Interferência nas
comunidades locais
tradicionais e não
tradicionais

Aumento da
governança

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

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

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

Com a rodovia restaurada, as diversas entidades municipais,
estaduais e federais, como Prefeituras, Governo Estadual,
Secretarias como a SEMA/AM, Corpo de Bombeiros, Polícia
Federal, Polícia Rodoviária Federal, FUNAI, além dos órgãos de
fiscalização como IPAAM, ICMBio e IBAMA, tem maior
acessibilidade às áreas críticas. Com isso, diversos serviços são
prestados com mais eficiência, além de melhoria na atuação
dessas organizações.

2598

Nas comunidades que possuem um número
maior de moradores adotar medidas adequadas
para evitar transtornos da operação da rodovia,
como implantação de sinalização, redutores de
velocidade, construção de passarelas, pontos de
ônibus, retornos rodoviários. O papel dos
zoneamentos existentes e a governança em nível
estadual e municipal se torna fundamental para
que a rodovia se torne um eixo de integração e
desenvolvimento, não um vetor de
desmatamento e alterações no uso do solo que
venha a degradar a região. O mosaico de áreas
protegidas e o processo continuado que segue
capacitando a população para empreender em
negócios sustentáveis garante que os moradores
das comunidades também sejam os protetores
da terra.
O papel dos zoneamentos existentes, a
regularização fundiária, e a governança em nível
estadual e municipal faz com que a rodovia se
torne um eixo de integração e desenvolvimento.
O mosaico de áreas protegidas e o processo
continuado que segue capacitando a população
para empreender em negócios sustentáveis
garante que os moradores das comunidades
também sejam os protetores da terra.

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Aumento da
oportunidade de
acesso à saúde e
educação

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

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

Potencialização do
turismo local e acesso
a cultura e lazer

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

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

Aumento do afluxo
populacional

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

Incremento na população local, que sem a infraestrutura
adequada de moradia e trabalho acarreta em maior pressão sobre
a infraestrutura dos serviços públicos locais e possíveis conflitos
sociais.
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EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

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

segue ocorrendo.

Especulação
imobiliária

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

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

Uso e ocupação do
solo e grilagem

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

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

2600

Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
desenvolvimento e potencialização das
atividades turísticas e de lazer. Esses novos
moradores se capacitam para empreender em
negócios sustentáveis, com boas práticas sobre o
uso dos recursos naturais, e estruturação das
cadeias produtivas.
No caso desta região, a existência de Unidades
de Conservação permite o
regramento/zoneamento de áreas propícias para
a ampliação e consolidação dos adensamentos já
existentes e os novos. Os planos diretores dos
municípios e o programa de regularização
fundiária realizam o regramento de expansão e
urbanização.
O papel dos zoneamentos existentes e a
governança em nível estadual e municipal se
torna fundamental neste momento para que a
rodovia se torne um eixo de integração e
desenvolvimento. No caso desta região, a
existência de Unidades de Conservação permite
o regramento/zoneamento de áreas propícias
para a ampliação e consolidação dos
adensamentos já existentes e os novos. Os
planos diretores dos municípios e o programa de
regularização fundiária realizam o regramento de
expansão e urbanização. Ocorre a exploração
adequada da biodiversidade para produzir bens
e serviços de alto valor agregado para um
mercado globalizado, como por exemplo,
produtos florestais madeireiros certificados,
produtos florestais não madeireiros, fibras,
recursos genéticos, e agricultura orgânica.

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Implantação de
atividades
agropecuárias

Pressão sobre a
infraestrutura e
serviços públicos locais

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Não realização do empreendimento

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

Aumento de riscos à
saúde

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

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

Alteração do quadro
demográfico

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

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

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

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

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

EIA - BR-319/AM - Segmento do KM 250,00 ao KM 655,70

Hipóteses
Aspectos Analisados

Dinamização da
economia local

Intensificação de
acidentes rodoviários

Não realização do empreendimento

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

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

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

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

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

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

Intensificação de
conflitos locais

Não realização do empreendimento

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

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

O processo de expansão da ocupação demográfica na região e o
tipo de uso do solo a ser estabelecido durante a fase de operação
da rodovia são questões que devem ser consideradas quanto à
geração de conflitos futuros. A expansão da rede viária conjugada
à rede de cidades e vilas constituem, seguramente, a face mais
visível das transformações operadas no território amazônico. As
obras de pavimentação da BR-319/AM podem intensificar esse
processo na área de estudo, alterando a paisagem com o processo
de conversão de áreas de floresta e cerrado em pastagens e
lavouras temporárias. Também ocorre a especulação fundiária, o
aumento dos fluxos migratórios, a exploração ilegal de madeira e
a apropriação de terras públicas da União, além da expansão das
atividades agropecuárias, como o cultivo de grãos.
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Restauração da BR-319/AM, com adoção da
medidas mitigadoras
Nas comunidades que possuem um número
maior de moradores medidas adequadas evitam
transtornos da operação da rodovia, com
implantação de sinalização, redutores de
velocidade, construção de passarelas, pontos de
ônibus, retornos rodoviários. O papel dos
zoneamentos existentes e a governança em nível
estadual e municipal é fundamental neste
momento para que a rodovia se torne um eixo
de integração e desenvolvimento. No caso desta
região, a existência de Unidades de Conservação
permite o regramento/zoneamento de áreas
propícias para a ampliação e consolidação dos
adensamentos já existentes e os novos. Os
planos diretores dos municípios e o programa de
regularização fundiária realizam o regramento de
expansão e urbanização. Ocorre a exploração
adequada da biodiversidade para produzir bens
e serviços de alto valor agregado para um
mercado globalizado, como por exemplo,
produtos florestais madeireiros certificados,
produtos florestais não madeireiros, fibras,
recursos genéticos, e agricultura orgânica.
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12. CONCLUSÕES
A seguir serão apresentadas as conclusões sobre os resultados do estudo de
avaliação ambiental da obra de restauração da BR-319/AM, trecho do meio, km 250 ao km
655,7. Será dado um enfoque a avaliação do prognóstico, quanto a viabilidade ambiental do
projeto, as prováveis modificações ambientais, sociais ou econômicas na região, com base
no cenário que contempla a realização do empreendimento com as suas medidas
mitigadoras e compensatórias, bem como nos impactos, benéficos e adversos, sociais,
econômicos e ambientais decorrentes da restauração e operação da rodovia.
Em relação a principal descaracterização do ambiente, provocada pela redução da
cobertura florestal, os resultados da modelagem matemática apontaram para uma eficácia
do mosaico de Unidades de Conservação, implementado ao longo da rodovia. Estas áreas
inibiram o avanço do desmatamento por meio de ramais/vicinais a partir do eixo da BR319/AM. Ainda assim, ficou claro uma pressão nas áreas adjacentes a rodovia, mesmo em
áreas protegidas, que merecem atenção por parte dos órgãos de fiscalização e do ICMBio.
Ademais, a parte sul do trecho, próxima a comunidade de Realidade, no lado leste da
rodovia, encontra-se desprotegida por UC. Apesar da presença de outras áreas legalmente
protegidas, como as Áreas de Preservação Permanente e Terras Indígenas, estas não se
mostram suficientes para conter o desmatamento na região, devido a sua área de proteção
e pelos objetivos de proteção destas áreas. No Capítulo 9. Medidas Mitigadoras,
Compensatórias e Programas Ambientais, especificamente no item referente à
compensação ambiental, foi sugerida a criação de uma Floresta Nacional, neste segmento
mais sensível na área de influência do empreendimento, o que permitiria uma maior
proteção das terras públicas, além da promoção de um crescimento econômico por meio
das concessões florestais, com uma exploração adequada da biodiversidade para produzir
bens e serviços de alto valor agregado para um mercado globalizado, como por exemplo,
produtos florestais madeireiros certificados, produtos florestais não madeireiros, fibras,
recursos genéticos, e agricultura orgânica.
Como o cenário de desmatamento está intimamente relacionado aos impactos
indiretos de uso e ocupação do solo, grilagem e atividades agropecuárias danosas, o
Programa de Monitoramento da Faixa de Domínio – PROFAIXA buscará qualquer
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intervenção ao longo da ADA da rodovia, tomando sempre as medidas preventivas e
corretivas cabíveis. No entanto, faz-se necessário uma articulação entre os órgãos do poder
público para que cada um, na esfera de sua competência, busque mitigar as ocupações
irregulares nas áreas. Além disso, deve-se buscar a real implantação do Zoneamento
Ecológico-Econômico da região e uma ação conjunta dos Planos Diretores dos municípios,
principalmente, no que tange o uso e ocupação das áreas rurais. Parece claro que as
alterações no ambiente no entorno da BR-319/AM seguirão o rumo das decisões tomadas
no âmbito do planejamento territorial.

Figura 12.1 – Área de Influência Total (AIT) do empreendimento.
Fonte: Engespro, 2020.

A curto prazo, durante a implantação da obra, a geração de emprego e renda
provocará um aumento do afluxo populacional para a região, que será intensificado pela
expectativa criada na possibilidade de trabalho e de novos negócios. Com o aumento na
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oferta de empregos, existe uma tendência no aumento da demanda de bens e serviços
especializados, como prestadores de serviços, oficinas mecânicas, entreposto de
abastecimento (alimentos, combustíveis, etc.), e hospedagem. Acontece também o
incremento da economia regional, pelo aporte de recursos em circulação, oriundos da
remuneração dos trabalhadores, com ênfase nas atividades de comércio (alimentação,
vestuários, calçados, móveis e utensílios do lar, materiais de construção e reparação,
farmácias), bem como setores de serviços (higiene pessoal, restaurantes, lanchonetes,
lazer).
Por outro lado, ainda na fase de implantação, o fluxo migratório para a região
provocará uma pressão sobre a infraestrutura pública local, especulação imobiliária e
aumento de riscos à saúde. Neste último caso, decorre da aglomeração de pessoas e a
proximidade com vetores transmissores e hospedeiros.
Mesmo com boa parte da mão de obra sendo contratada dentre os residentes na
área do empreendimento, o aumento da população circulante durante as obras resulta em
incremento na demanda por serviços e equipamentos públicos, nas áreas de saúde,
telefonia, saneamento, água, segurança, entre outros. Apesar dessa demanda adicional ser
temporária, esse incremento tende a sobrecarregar esses serviços e infraestruturas, que
muitas vezes já não atendem à demanda local com qualidade. Pode ocorrer também, um
incremento nos casos de malária, com consequência aos serviços de saúde locais.
Durante as obras o ruído, a poeira, a presença de trabalhadores nas comunidades, a
intensificação do trânsito e a presença de equipamentos pesados irão interferir nas
comunidades tradicionais e não tradicionais presentes na região. Além disso, a fauna local
será comprometida, devido a mudança no comportamento, que resultará no afugentamento
das proximidades da rodovia. No entanto, a pressão decorrente da caça, gerada pelo
aumento da população local, exercerá a maior pressão sobre as espécies da fauna, em
especial aquelas consideradas vulneráveis, como as espécies ameaçadas e cinegéticas.
Espera-se uma diminuição, mesmo que temporária, de algumas espécies animais, como:
paca, (Cuniculus paca), cutia (Dasyprocta sp), mutum-cavalo (Pauxi tuberosa), jacu-de-spix
(Penelope jacquacu), macaco-barrigudo (Lagothrix cana), tatu (Dasypus novemcinctus e D.
kappleri), felinos e cervídeos. Por outro lado, algumas espécies oportunistas poderão
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aumentar nas proximidades do canteiro de obra e as margens da rodovia, sendo o caso do
sapo-cururu (Rhinella marina), urubu (Coragyps atratus), carcará (Caracara plancus), gambá
(Didelphis marsupialis), mão-pelada (Procyon cancrivorus).
As atividades da obra e o movimento de maquinário pesado poderão comprometer
temporariamente a qualidade de alguns cursos hídricos, que poderão sofrer processos de
erosão e assoreamento parcial. Estes impactos comprometerão hábitats e a diversidade de
peixes e zoobentos dos cursos hídricos. Embora exista a possibilidade deste impacto e seu
comprometimento temporário no meio biótico, suas consequências nas comunidades locais
são baixas, já que os cursos hídricos de médio e grande porte, utilizados pela população local
para pesca e lazer, não sofrerão tanto com os impactos descritos.
A mudança na paisagem no que concerne a cobertura vegetal tende a ser baixa
durante a implantação da obra, devido a reutilização de áreas de antigos canteiros e da
ADA, que contempla a faixa de domínio, de 50 metros para cada lado da rodovia, onde
deverá haver supressão de vegetação.
Já na fase de operação, a melhoria de acesso a região, somada a baixa densidade
populacional, pode acarretar em um aumento de ocupações, uma das consequências da
especulação imobiliária. Motivadas pela restauração da BR-319/AM e, principalmente, pela
facilidade para adquirir terras e a possibilidade de criar gado e desenvolver agricultura,
famílias migram para a região. Considerando as atuais formas de uso do solo, a partir do
instante da consolidação e pavimentação da via, a tendência é a partir das poucas
aglomerações existentes, a instalação de atividades mistas (residência/comércio) e aumento
de residências.
A melhoria do acesso facilita a abertura de ramais de forma indiscriminada
contribuindo para a exploração de atividade madeireira e para a expansão da agropecuária,
alterando a paisagem com o processo de conversão de áreas de floresta em pastagens e
lavouras temporárias. Este último cenário descrito poderá se concretizar na parte sul do
trecho, como já mencionado. Torna-se muito importante o fortalecimento do Programa
Zoneamento Ecológico-Econômico na região, a disseminação de boas práticas sobre o uso
sustentável dos recursos naturais, o programa de regularização fundiária, a gestão
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compartilhada da educação ambiental, o fomento à difusão de tecnologias sociais, e
estruturação de cadeias produtivas, os planos de ação para a produção e consumo
sustentáveis. Essas estratégias visam seguir capacitando a população e prepará-los para
empreender em negócios sustentáveis, bem como manter as expectativas positivas da
população quanto ao empreendimento, e as novas possibilidades de dinamização da
economia local.
Na fase de operação, a grande alteração na paisagem e, consequentemente, os
impactos negativos gerados por esta alteração resultam do possível uso e ocupação do solo
nas proximidades de Realidade. Este processo será intensificado pela especulação
imobiliária, sendo um dos três impactos “críticos” identificados para esta fase do
empreendimento, justamente por ser o potencializador de toda a mudança do cenário. Caso
este panorama venha a se concretizar, poderão ocorrer impactos “muito significativos” no
meio biótico, tais como: redução da cobertura florestal, fragmentação da vegetação, efeito
de borda, efeito barreira, alteração de hábitats aquáticos, interferência em áreas legalmente
protegidas, dentre outros. Todos estes impactos resultam nos outros dois impactos
considerados “críticos”: pressão sobre espécies vulneráveis e riscos de incêndios florestais.
Este último, é um marco na substituição definitiva da cobertura florestal em área de
pastagem. Não obstante, este trecho representa a menor parte do estudo, sendo a maior da
rodovia protegida por UCs. Ademais, a compensação ambiental sugeriu a criação de uma
área protegida nesta área sensível do trecho.
Ainda na fase de operação, um impacto considerado como “muito significativo” é a
perda da fauna por atropelamento. A pavimentação da rodovia tem um resultado direto na
velocidade que os veículos passam a transitar na via. A alta velocidade, por sua vez, é uma
das principais causas da morte da fauna silvestre. Além disso, a presença de animais de
grande porte, como a anta (Tapirus terrestris) e a onça-pintada (Panthera onca) poderão
causar acidentes rodoviários. Todavia, no item 6.2.3. Fauna, foram propostos mecanismos
de passagem para a fauna, tanto inferiores, quanto superiores, e placas sinalizadoras
indicando a presença de travessia de fauna e zonas críticas de atropelamento. Ademais, a
temática de combate mitigação do atropelamento da fauna deverá abordada nas
campanhas de educação ambiental, quando da execução das obras da rodovia.
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A restauração da BR-319/AM, trecho do meio, trará grandes modificações sociais e
econômicas para a região, proporcionadas pela melhoria de acesso e a consequente
expansão da malha viária, mais especificamente para as rodovias estaduais AM-366 e AM364. Esta rede de rodovias possibilitará o tráfego rápido e seguro entre as cidades de Porto
Velho, Manaus, Manicoré, Humaitá e Tapauá. Esta expansão proporcionará um
desenvolvimento das atividades rurais e florestais destas cidades e dos demais municípios
afetados. No entanto, o escoamento destas mercadorias pelo modal rodoviário carece de
uma melhor articulação entre os municípios e o Estado, para uma competição mais justa
com o mercado externo.
Uma segunda forma de desenvolvimento econômico para a região consiste na
atividade turista. A pavimentação da rodovia, por si só, já é um potencializador do turismo, a
partir do momento que facilita o acesso a região. Esta potencialização poderá ocorrer de
três formas: aumento de contingente de pessoas participando dos eventos culturais e
religiosos da região, surgimento de novos eventos em virtude da migração de pessoas para a
região e, por fim, o ecoturismo. No caso do ecoturismo, a articulação entre as Unidades de
Conservação que compõem o mosaico de áreas protegidas da BR-319/AM se faz necessário
para oferecer um pacote único ou integrado de atração, de modo a contemplar todas as
unidades. Esta atuação conjunta pode ser gerida pelo Parque Nacional Nascentes do Lago
Jari, devido a sua posição central e estratégica no trecho do estudo.
Ainda em relação ao desenvolvimento turístico da região, iniciativas de órgãos como
o ICMBio, SEMA/AM e instituições do poder público, relacionados ao turismo podem
promover o desenvolvimento desta atividade, consolidando o turismo de base comunitária
como forma de desenvolvimento sustentável, cuidando do meio ambiente e promovendo a
dinamização da economia local. O “Plano de Governança – UC's Estaduais da BR-319”,
propõe a estruturação de dois portais na BR-319/AM, os chamados “Portais da Amazônia”,
que funcionariam como centro de informação, postos de fiscalização e apoio ao turista; e a
implantação do PROGETUR (Programa Estadual de Turismo em Áreas Protegidas). Pretendese que os portais funcionem como espaço de apoio aos viajantes e turistas, onde serão
divulgados os atrativos turísticos e atividades nas Unidades de Conservação.
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Quanto a viabilidade ambiental do projeto, entende-se como sendo viável a sua
restauração, em virtude dos benefícios sociais e econômicos gerados e da baixa
interferência direta no meio, devido, em grande parte, ao mosaico de áreas protegidas
presente ao longo da rodovia. No entanto, a viabilidade considera a plena execução das
medidas mitigadoras, em especial o zoneamento territorial, os mecanismos de passagem de
fauna e a fiscalização da ocupação da faixa de domínio, da rodovia. Além disso, deve-se criar
uma área protegida na parte sul do trecho, conforme sugestões apontadas no Capítulo 9.
Medidas Mitigadoras, Compensatórias e Programas Ambientais, no item referente à
Compensação Ambiental. Esta última medida é crucial para evitar que os impactos mais
significativos no meio ambiente, o que reforçaria que restauração da BR-319/AM, trecho do
meio, é ambientalmente viável.
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Neste capítulo será apresentada a bibliografia utilizada na elaboração do Estudo de
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA, da BR-319/AM, trecho do
meio.
As referencias bibliográficas encontram-se divididas, de acordo com o capítulo e item,
nos quais foram utilizados. Cabe ressaltar que todos os capítulos e os itens do capítulo 6.
Diagnóstico Ambiental, também possuem, ao seu fim, a referencia completa.
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Capítulo 3 – Descrição do Projeto
AMAZONAS. INCRA - Superintendência do AM. Incra nos Estados - Informações gerais sobre
os assentamentos da Reforma Agrária, 2017. Disponível em http://www.incra.gov.br/pt/
http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php. Acesso em 10 maio/2020.
ATP Engenharia LTDA. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Pavimento de
Rodovia Incluindo Melhoramentos para Adequação da Capacidade e Segurança. Km 498,5 –
Km 563,7. Volume 2. Disciplinas consultadas: Quadro de Características Técnicas
Operacionais; Terraplenagem; Pavimentação; Projeto Geométrico; Proteção Ambiental; e
Projeto de Sinalização e Obras Complementares. Recife, Fev. 2008.
ATP Engenharia LTDA. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Pavimento de
Rodovia Incluindo Melhoramentos para Adequação da Capacidade e Segurança. Km 498,5 –
Km 563,7. Volume 4. Recife, Fev. 2008.
BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de Rodagens. Procedimentos Básicos para
Operação de Rodovias. Rio de Janeiro, 1997.
Contécnica Consultoria Técnica LTDA. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do
Pavimento de Rodovia Incluindo Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 563,7 – Km 655,3. Volume 2. Disciplinas consultadas: Quadro de
Características Técnicas Operacionais; Terraplenagem; Pavimentação; Projeto Geométrico;
Proteção Ambiental; e Projeto de Sinalização e Obras Complementares. Belo Horizonte, Fev.
2008.
Contécnica Consultoria Técnica LTDA. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do
Pavimento de Rodovia Incluindo Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 563,7 – Km 655,3. Volume 4. Belo Horizonte, Fev. 2008.
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Edital n.º 0335/2019-00- 2020.
Contratação de empresa especializada para a elaboração de estudos e projetos básico e
executivo de engenharia para pavimentação e melhoramentos, incluindo obras de artes
especiais, do "Trecho do Meio" da rodovia BR-319/AM, referente ao trecho do km 250,70
ao km 656,40. Brasília, Nov. 2019.
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Laghi Engenharia Consultoria e Projetos. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração
do Pavimento de Rodovia Incluindo Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 444,8 – Km 498,5. Volume 2. Disciplinas consultadas: Quadro de
Características Técnicas Operacionais; Terraplenagem; Pavimentação; Projeto Geométrico;
Proteção Ambiental; e Projeto de Sinalização e Obras Complementares. Manaus, Fev. 2008.
Laghi Engenharia Consultoria e Projetos. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração
do Pavimento de Rodovia Incluindo Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 444,8 – Km 498,5. Volume 4. Manaus, Fev. 2008.
Laghi Engenharia Consultoria e Projetos. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração
do Pavimento de Rodovia com Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 260,4 – Km 301,4. Volume 2. Disciplinas consultadas: Quadro de
Características Técnicas Operacionais; Terraplenagem; Pavimentação; Projeto Geométrico;
Proteção Ambiental; e Projeto de Sinalização e Obras Complementares. Manaus, Mar. 2010.
Laghi Engenharia Consultoria e Projetos. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração
do Pavimento de Rodovia com Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 260,4 – Km 301,4. Volume 4. Manaus, Mar. 2010.
Laghi Engenharia Consultoria e Projetos. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração
do Pavimento de Rodovia com Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 301,4 – Km 342,4. Volume 2. Disciplinas consultadas: Quadro de
Características Técnicas Operacionais; Terraplenagem; Pavimentação; Projeto Geométrico;
Proteção Ambiental; e Projeto de Sinalização e Obras Complementares. Manaus, Mar. 2010.
Laghi Engenharia Consultoria e Projetos. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração
do Pavimento de Rodovia com Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 301,4 – Km 342,4. Volume 4. Manaus, Mar. 2010.
Laghi Engenharia Consultoria e Projetos. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração
do Pavimento de Rodovia com Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 342,4 – Km 383,5. Volume 2. Disciplinas consultadas: Quadro de
Características Técnicas Operacionais; Terraplenagem; Pavimentação; Projeto Geométrico;
Proteção Ambiental; e Projeto de Sinalização e Obras Complementares. Manaus, Mar. 2010.
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Laghi Engenharia Consultoria e Projetos. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração
do Pavimento de Rodovia com Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 342,4 – Km 383,5. Volume 4. Manaus, Mar. 2010.
Maia Melo Engenharia LTDA. Projeto Executivo de Engenharia Para Melhoramento e
Pavimentação – Segmento Km 166 – Km 270. Volume 2. Disciplinas consultadas: Quadro de
Características Técnicas Operacionais; Terraplenagem; Pavimentação; Projeto Geométrico;
Proteção Ambiental; e Projeto de Sinalização e Obras Complementares. Recife, Abr. 2002.
Maia Melo Engenharia LTDA. Projeto Executivo de Engenharia Para Melhoramento e
Pavimentação – Segmento Km 166 – Km 270. Volume 4. Recife, Abr. 2002.
Maia Melo Engenharia LTDA. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do
Pavimento de Rodovia Incluindo Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 383,10 – Km 410,60. Volume 2. Disciplinas consultadas: Quadro de
Características Técnicas Operacionais; Terraplenagem; Pavimentação; Projeto Geométrico;
Proteção Ambiental; e Projeto de Sinalização e Obras Complementares. Recife, Mai. 2009.
Maia Melo Engenharia LTDA. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do
Pavimento de Rodovia Incluindo Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 383,10 – Km 410,60. Volume 4. Recife, Mai. 2009.
Maia Melo Engenharia LTDA. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do
Pavimento de Rodovia Incluindo Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 410,60 – Km 444,80. Volume 2. Disciplinas consultadas: Quadro de
Características Técnicas Operacionais; Terraplenagem; Pavimentação; Projeto Geométrico;
Proteção Ambiental; e Projeto de Sinalização e Obras Complementares. Recife, Mai. 2009.
Maia Melo Engenharia LTDA. Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do
Pavimento de Rodovia Incluindo Melhoramentos para Adequação da Capacidade e
Segurança. Km 410,60 – Km 444,80. Volume 4. Recife, Mai. 2009.
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Capítulo 6 – Diagnóstico Ambiental
Item 6.1. Meio Físico
•

CLIMATOLOGIA

FISH, Gilberto, MARENGO, J. A., NOBRE, Carlos A. (1998): Uma Revisão Geral sobre o Clima da
Amazônia. ACTA AMAZÔNICA 28 (2): 101-126
INMET/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Normal Climatológico do Brasil –
1961 a 1990.
SERRA, Adalberto - Atlas Climatológico do Brasil, CNG, Serviço de Meteorologia - 1955-1960.
BRASIL. Ministério as Agricultura. Escritório Meteorológico. Atlas Climatológico do Brasil. Rio
de Janeiro, 1969. 100p.
Projeto RADAMBRASIL. Volume 10 – Folha SA 10. Santarém. MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – MME/DNPM, 1976.
Projeto RADAMBRASIL. Volume 17 – Folha SB 20. Santarém. MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – MME/DNPM, 1978.
Projeto RADAMBRASIL. Volume 18 – Folha SA 20. Manaus. MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – MME/DNPM, 1978.
Projeto RADAMBRASIL. Volume 7 – Folha SB 21. Tapajós. MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA/DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – MME/DNPM, 1975.
•

GEOMORFOLOGIA

IBGE (2009). Manual técnico de geomorfologia / IBGE, Coordenação de Recursos Naturais e
Estudos Ambientais. – 2. ed. - Rio de Janeiro. 182 p.
AB’SABER, A. N. (1969). Domínios morfoclimáticos e províncias fitogeográficas do Brasil.
Orientação, São Paulo, n. 3, p. 45-48,
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AB’SABER, A. N. (1967). Problemas geomorfológicos da Amazônia brasileira. In: SIMPÓSIO
SOBRE BIOTA AMAZÔNICA, 1. Rio de Janeiro.
ROSS, J. L. S. (1985). Relevo brasileiro: uma nova proposta de classificação. Revista do
Departamento de Geografia, São Paulo, n. 4, p. 25-39.
CEZEE/SDS. (2010). Zoneamento ecológico-econômico da Sub-região do Purus. SECRETARIA
DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS/ Governo do
Estado do Amazonas.
•

GEOLOGIA

BOULANGE B. & CARVALHO A. 1997. The bauxite of Porto Trombetas. In: Carvalho A.,
Boulangé B., Melfi A. J. & Lucas Y. (coord.) Brazilian bauxites.
CAPUTO M.V. 1984. Stratigraphy, tectonics, paleoclimatology and paleogeography of
northern basins of Brazil. Tese de Doutoramento. Universidade da Califórnia, Santa Bárbara,
CA. 583.
CAPUTO, M. V.; RODRIGUES, R. & VASCONCELOS, D. N. N. 1972. Nomenclatura estratigráfica
da Bacia do Amazonas. In: Congresso Brasileiro de Geologia, 26. Belém. Anais SBG. 3: 36-46.
COSTA M.L. 1991. Aspectos Geológicos dos Lateritos da Amazônia. Ver. Bras. Geociências, 21
(12): 146-160.
COSTA, A.R.A. 2002. Tectônica cenozoica e movimentação salífera na Bacia do Amazonas e
suas relações com a geodinâmica das placas da América do Sul, Caribe, Cocos e Nazca. Tese
de Mestrado, Centro de Geociências, UFPa, 237p.
COSTA, M.L. 1990. Potencial metalogenético dos lateritos da Amazônia. In: CONGR. BRÁS.
GEOL., 36. Natal, 1990. Anais... Natal, SBG. v.3, p. 1371 -1385.
CPRM (2010) Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. Do Estado do
Amazonas. Manaus; 275 p.
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CPRM (2006) Geologia e Recursos Minerais do Estado do Amazonas. Programa Geologia do
Brasil. Manaus; 125p.
CUNHA P.R.C.; GONZAGA F.G.; Coutinho L.F.C.; Feijó F.J. 1994. Bacia do Amazonas. Bol. Geoc.
Petrobras, 8 (1): 47-55.
DAEMON R.F. 1975. Contribuição à Datação da Formação Alter do Chão, Bacia do Amazonas.
Revista Brasileira de Geociências, 5 (2): 58.
DAEMON, R.F. & CONTREIRAS, J. A. 1971. Zoneamento palinológico da Bacia do Amazonas. In:
Congresso Brasileiro de Geologia, 25, Anais, São Paulo, Sociedade Brasileira de Geologia, V.3,
pp. 79-88.
DINO R., SILVA O.B.da, ABRAHÃO D. 1999. Caracterização Palinológica e Estratigráfica de
Estratos Cretáceos da Formação Alter do Chão, Bacia do Amazonas. In: Simp. Sobre o
Cretáceo do Brasil, 5, Rio Claro. Boletim: 557-565.
EIRAS J.F., BECKER, C.R., SOUZA, E.M., GONZAGA, J.E.F., SILVA, L.M., DANIEL, L.M.F.,
MATSUDA, N.S., N.S., FEIJÓ, F.J. 1994. Bacia do Solimões. Boletim de Geociências de Petróleo
Brasileiro S.A, Rio de Janeiro, 8 (1):17-45.
EIRAS, J. F. et al. Bacia do Solimões. Estratigrafia das bacias sedimentares do Brasil. Boletim
de Geociências da Petrobras, v. 8, n. 1, p. 17-45, jan.-mar. 1994.
EIRAS, J. F.; MATSUDA, N. S. Roteiro geológico do paleozoico do rio Tapajós, borda Sul da
Bacia do Amazonas. Pará. Belém. Petrobras/E&P AM. 1995. (Relatório Interno).
FERNANDES FILHO L.A. COSTA M.L. & COSTA JBS. 1997. Registros neotectônicos nos lateritos
de Manaus - Amazonas. Geociências 16: 9-33.
KISTLER, P. (1954). Historical Resume of the Amazon Basin. Relatório Interno. Belém:
Petrobras/Renor.
ATRUBESSE E.M., RAMONELL C. 1994. A Climatic Model for Southwestern Amazonia in Last
Glacial Times. Quaternary International, 21: 163-169.
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LUCAS Y. 1997. The bauxite of Juriti. In: Carcalho A., Boulange B., Melfi A.J., \lucas Y. Brazilian
bauxites, USP/FAPESP/ORSTOM, Brazil. 107-136.
MAIA R.G.N., GODOY H.K., YAMAGUTI H.S., MOURA P.A., COSTA F.S.F., HOLANDA M.A. de
COSTA J. de A. 1977. Projeto Carvão no Alto Solimões. Ministério de Minas e Energia.
DNPM/CPRM. Manaus. 11v.
Mapa Geológico do Estado do Amazonas, Escala 1:1. 000.000; MME/CPRM/Serviço Geológico
do Brasil/Superintendência Regional de Manaus, 2006.
Mapa Geológico do Estado do Amazonas, Ministério de Minas e Energia, Secretaria de
Geologia, Mineração e Transformação Mineral, CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 2006.
MOURA, P. 1938. Reconhecimento geológico no vale do rio Tapajós. Rio de Janeiro, Serv.
Geol. Min., Bol. 67.
NEPOMUCENO Filho F. & THEODORO C.E. 1985. Evolução tecnológica e consequente
aumento na resolução dos dados sísmicos na bacia do Amazonas. In: SBG, Simp. Geol.
Amazônia, 2, Anais, p. 267-283.
NOGUEIRA, M. G.; HENRY R.; MARICATTO, F.E. (1999). Spacial and temporal heterogeneity in
the Jurumirim reservoir, São Paulo, Brazil. Lakes: Research and Management. v.4 p 107 - 120.
PETRI, S., FULFARO, V. J., 1983. Geologia do Brasil (Fanerozóico) – São Paulo: T. A. Queiroz Ed. da Universidade de São Paulo.
PRICE L.I. 1960. Dentes de Theropoda num testemunho de soda no Estado do Amazonas. Rio
de Janeiro. An. Acad. Bras. Ci., 32(1): 79-84.
Projeto RADAMBRASIL, Vol. 10 – Folha SA.21 – Santarém: geologia, geomorfologia, pedologia,
vegetação e uso potencial da terra – MME/DNPM, Rio de Janeiro, 1976.
Projeto RADAMBRASIL, Vol. 17 – folha SB.20 – Purus: geologia, geomorfologia, pedologia,
vegetação e uso potencial da terra – MME/DNPM, Rio de Janeiro, 1978.
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Projeto RADAMBRASIL, Vol. 18 – Folha SA.20 – Manaus: geologia, geomorfologia, pedologia,
vegetação e uso potencial da terra – MME/DNPM, Rio de Janeiro, 1978.
Projeto RADAMBRASIL, Vol. 7 – Folha SB.21 – Tapajós: geologia, geomorfologia, pedologia,
vegetação e uso potencial da terra – MME/DNPM, Rio de Janeiro, 1975.
Rezende W.M. & Brito C.G. 1973. Avaliação Geológica da Bacia Paleozoica do Amazonas. In:
Cong. Bras. Geol., 26, Anais, p. 228-245.
Rossetti, D.F.; Netto, R.G. 2006. First evidence of marine influence in the Cretaceous of the
Amazon Basin, Brazil. IV Cong. Lat.am de Sedim.Resúmenes, p.199.
RUCKENBRODT W., KOTSCHOUBEY B. & GÓES A.M. 1982. Considerações a respeito da idade
das bauxitas na parte leste da região amazônica. In: SBG/Norte, Simp. Geol. Amaz., 1, Anais,
p. 201-209.USP/FAPESP/ORSTOM, Brazil. 55-73.
WANDERLEY FILHO J.R. 1991. Evolução estrutural da Bacia do Amazonas e sua relação com o
embasamento. Dissertação de Mestrado. Centro de Geociências. Universidade Federal do
Pará. 125p.
Rosseti, D. F; Góes A.M; Toledo, P.M; Junior, A.E.A.S & Paz, J.D.S, In Evolução de Paisagens do
Neógeno da Amazônia e Implicações na Origem e Distribuição da Biodiversidade
Mendes, A.C., Truckenbros, W., Nogueira, A.C.R – Análise Faciológica da Formação Alter do
Chão (Cretáceo, Bacia do Amazonas), próximo à cidade de Óbidos, Pará, Brasil, In Revista
Brasileira de Geociências Vol. 42 no. 1, São Paulo, mar,2012.
Jr. E.S. – Dissertação de Mestrado, Características Geo-Ambientais da Cidade de Manaus,
2002.
Cunha, A. S. dos, Aulas de campo e leituras diversas, 2007.
•

GEOTECNIA

Godoy, N.S.; Fundações: Notas de aula, Curso de Graduação. São Carlos, SP, Escola de
Engenharia de São Carlos – USP, 1972.
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Godoy, N.S.; Estimativa da capacidade de carga de estacas a partir de resultados de
penetrômetro estático. Palestra. São Carlos, SP, Escola de Engenharia de São Carlos – USP,
1983.
Godoy, N.S.; Teixeira, A.T. (1996). Análise, Projeto e Execução de Fundações Rasas. Fundação:
Teoria e Prática, Hachichi et al. (Eds.), Ed. Pin Ltda., São Paulo, Cap. 7, p. 227-264.
Guidicini, G; Nieble, C.M. – Estabilidade de Taludes naturais e de Escavação, Editora Edgard
Blücher, 1976.
Projeto Executivo de Engenharia para Melhoramento e Pavimentação - BR-319/AM – Trecho:
PRF (Manaus) – Div. AM/RO - Aubtrecho: Entr. AM-356 – Igarapé Novo - Segmento: km 166 –
km 370/ DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT/Ministério dos
Transportes – MT/2002
Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Pavimento de Rodovia com
Melhoramentos para Adequação da Capacidade e Segurança - BR-319/AM – Trecho: PRF
(Manaus) – Div. AM/RO - Subtrecho: Igarapé Jacaretinga – Entr BR-174 (B) / AM-364 Segmento: km 301,4 – km 342,4 – Lote 2 / DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes DNIT/Ministério dos Transportes – MT/2010.
Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Pavimento de Rodovia com
Melhoramentos para Adequação da Capacidade e Segurança - BR-319/AM – Trecho: PRF
(Manaus) – Div. AM/RO - Subtrecho: Igarapé Jacaretinga – Igarapé Jutaí - Segmento: km 342,4
– km 383,5 – Lote 3 / DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
DNIT/Ministério dos Transportes – MT/2010.
Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Pavimento Incluindo Melhoramentos
para Adequação da Capacidade e Segurança - BR-319/AM – Trecho: PRF (MANAUS) – Div.
AM/RO - Subtrecho: Igarapé Novo – Igarapé Caetano - Segmento: km 383,10 - km 410,60 –
Lote 1.1 / DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT/Ministério
dos Transportes – MT/2008.
Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentação, Melhoramentos e Restauração - BR319/AM – Trecho: PRF (MANAUS) – Div. AM/RO - Subtrecho: Igarapé Jutaí – ENTR. AM-366 2624
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Segmento: km 410,60- km 444,80– Lote 1.2 / DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes DNIT/Ministério dos Transportes – MT/2008.
Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Pavimento, Incluindo Melhoramentos
para Adequação da Capacidade e Segurança - BR-319/AM – Trecho: PRF (MANAUS) – Div.
AM/RO - Subtrecho: Igarapé Veloso – Igarapé Piquiá - Segmento: km 444,8 ao km 498,5 –
Lote 2 / DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT/Ministério dos
Transportes – MT/2010.
Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Pavimento de Rodovia, Incluindo
Melhoramentos do para Adequação da Capacidade e Segurança - BR-319/AM – Trecho: PRF
(MANAUS) – Div. AM/RO - Subtrecho: Igarapé Acará – Entr. BR-230(A) - Segmento: km 563,7 –
km 655,3 – Lote 4 / DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
DNIT/Ministério dos Transportes – MT/2010.
•

PEDOLOGIA

COELHO, M. R. (2005). Levantamento pedológico de uma área-piloto relacionada ao projeto
BiosBrasil (Conservation and sustainable management of below-ground biodiversity: phase I),
município de Benjamin Constant (AM). Rio de Janeiro: Embrapa Solos.
COELHO, M.R.; SANTOS, H.G.; SILVA, H. F; AGLIO, M. L. D. (2002). O recurso natural solo. In:
MANZATTO, C. V.; JUNIOR, E. F.; PERES, J. R. R. (Ed.). Uso agrícola dos solos brasileiros. Rio de
Janeiro: Embrapa Solos. p. 1-11.
EMBRAPA. (2006). Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação
de solos. 2. ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA. 306 p.
LEPSCH, I. F. (2002). Formação e Conservação dos Solos. Oficina de Textos. São Paulo.
MARQUES, J. D. O. et al. (2004). Estudo de parâmetros físicos, químicos e hídricos de um
latossolo amarelo na região Amazônica. Acta Amazônica, Manaus, n. 34, p. 145- 154.
RESENDE, M.; CURI, N.; REZENDE, S.B. & CORRÊA, G.F. (2002). Pedologia: Base para Distinção
de Ambientes. NEPUT, 4ª ed., Viçosa, 338p.
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SHINZATO, E. et al. (2005). Os solos do distrito agropecuário da Suframa – DAS. Manaus: [S.
n.].
TEIXEIRA, W. G. et al. (2009). (Eds.). As terras pretas de índio da Amazônia: sua caracterização
e uso deste conhecimento na criação de novas áreas. Manaus: EMBRAPA Amazônia
Ocidental, 421 p.
TEIXEIRA, W. G.; ARRUDA, W. da C.; LIMA, H. N.; IWATA, S. A.; MARTINS, G. C. (2008). Building
a digital soil data base of the Solimões river region in the Brazilian Central Amazon. In:
HARTEMINK, A. E.; MCBRATNEY, A.; MENDONÇA-SANTOS, M. de L. (Org.). Digital soil mapping
with limited data. Heidelberg: Springer, v. p. 50-64.
•

HIDROLOGIA

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Disponibilidade e demandas de recursos hídricos no
Brasil. Cadernos de Recursos Hídricos. Brasília: Ed. ANA, 2005. 134p.
__________. Panorama da qualidade das águas superficiais no Brasil. Brasília: TDA
Desenho&Arte Ltda, 2005. 172 p.
__________.Panorama das águas subterrâneas no Brasil. Cadernos de Recursos Hídricos.
Brasília: Ed. ANA, 2005. 80p.
__________. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil. Brasília: Agência Nacional de Águas,
2009. 203 p.
__________. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil. Brasília: Agência Nacional de Águas,
2011. 112 p.
__________. Atlas Brasil: Abastecimento Urbano de Água – Panorama Nacional. Brasília:
Engecorps/Cobrape, 2010. 69 p.
ANEEL. Brasil.Série de estudos e informações hidro-lógicas e energéticas: Águas. Brasília:
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