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VOLUME XXVII
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PROCESSO: 02001.006860/2005-95
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INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
CLASSIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA: 440.6
DATA: 28/11/2012
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OBRAS; VOLUMES 1...
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APENSAÇAO
ANEXAÇÃO

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 20 dias do mês de outubro de 2015, procedemos a abertura deste volume nQ
XXVII do processo de nQ 02001.006860/2005-95, que se inicia com a página nQ 5123. Para
constar subscrevo e assino.

MAYCOtí ROBERTO DA S. MARTINS
Responsável do(a) SETORIAL DILIC/IBAMA
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FUNAI/SEPRO

Serviço de Expedição e Protocol

08620.039444/2015-34

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

eo>*US&.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

DIRETORIA DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Setor Bancário Sul. quadra 02, lote 14- Edifício Cleto Meireles, 6oandar
70070-120 Brasília/DF

Telefone: (61) 3247.6801/6900 - E-mail: dpdsiaifunai.gov.br

Ofício n° ¥^/2015/DPDS/FUNAI-MJ

Brasília, l^de junho de 2015.

A Sua Senhoria o Senhor
THOMAZ MIAZAK DE TOLEDO
Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama
70070-120-Brasília/DF

Assunto: Pavimentação da rodovia BR-230/AM Entr. BR-319/(B) - Entr.BR-317 (Lábrea).
Referência: Processo Funai n° 08620.002987/2008-77
Processo Ibama n° 02001.000657/2009-39

Senhor Diretor,

1.
Cumprimentando-o cordialmente, em referência ao Ofício Circular n°23/2009DILIC/IBAMA temos a manifestar o que segue.
2.
Considerando que este Instituto não manifestou a Funai movimentação sobre o
empreendimento em tela até a data, confirmando este entendimento em acesso ao SISLIC e que
segundo a Instrução Normativa n° 184/2008 que estabelecia os procedimentos de atuação deste
Ibama no âmbito do licenciamento ambiental o TR emitido teve sua validade expirada em 2011.
3.
Considerando que as coordenadas geográficas enviadas em 2009 para
manifestação desta Fundação diziam respeito apenas à solicitação de licenciamento para um
trecho de 189 km (Km 642,80 a Km 831,60) não considerando de forma suficiente o impacto do
empreendimento sobre as terras e os povos indígenas da região cortada pela Transamazônica no
Estado do Amazonas, segundo pressupõe a Lei Ambiental 6.938 de 31/08/81 e a Resolução
CONAMA n°237/97.

3.
Considerando que a Ação Civil Pública n°243-88.2014.4.01.3200 proposta pelo
Ministério Público federal em 2014, bem como seus recursos jurídicos junto ao Tribunal
Regional Federal da Primeira Região, afirmam em decisão que a construção da rodovia, que teve
início em 1970, conduziu e conduz até hoje a desestruturação étnica dos Povos Indígenas, à
homogeneização de culturas, à divisão de territórios e provocação de tensões na região de
Humaitá, Manicoré e Apuí.
4.
Esta Fundação vem requerer deste Instituto quando da movimentação deste
Processo em tela, que seja requerido ao empreendedor a regularização de todo o trecho da BR 230 no estado do Amazonas com o objetivo de não serem ignorados os impactos ambientais e

r

socioculturais diretos já identificados e potencializados ao longo das 4 décadas de
funcionamento da rodovia na sua área cie influência em flagrante violação ao direito dos Povos
Indígenas, conforme promulgado pela Constituição Federal.

5Por fim, cabe ressaltar que esta Fundação se coloca inteiramente ao dispor deste
órgão ambiental para maiores informações sobre o posicionamento deste órgão indigenista bem
como sugere uma vistoria na região para conhecimento da realidade dos Povos Indígenas onde a
BR-230/AM se insere, seja incidindo sobre os territórios tradicionais, seja lindeiro a estes.
6Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais por meio
da Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental da Funai - CGLic no telefone 61) 3247
6823.

Atenciosamente,
<

JÚLIO

COTRA/DIUC/IBAMA
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ÍOMES PINHO
Jicétor

DIGITALIZADO
IBAMA7AM_
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

Av. André Araújo, 358 - Aleixo - CEP69060-000 - Telefone: (92) 21 29-4700, ramal: 4752
www.pram.mpf.aov.br

pram-civel I<g>mpf. mp.br

OFÍCIO N° 0635/2015/1° OFÍCIO CÍVEUPR/AM - SEC EXT (fazer referência na respos
Manaus, 18 de junho de 2015

MMMBAMA/SUPES/AM
DOCUMENTO:
A Sua Senhoria o Senhor

MÁRIO LÚCIO DA SILVA REIS
DATA: iV/ 06
Superintendente do IBAMA no Amazonas
Rua Ministro João Gonçalves de Souza, s/n, Km 101, BR 319 - Distrito Industrial
69075-830

jôJT

Manaus/AM

Assunto: IC n° 1.13.000.001474/2013-98

Senhor Superintendente,

Cumprimentando-o cordialmente, no interesse do Inquérito Civil em epígrafe,
REQUISITO a Vossa Senhoria que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, preste informações que
entender pertinentes, conforme despacho em anexo (v. Item V.3).

Atenciosamente,

BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA

Procuradora da República

fm-Ah J2*tm Ü..-H. *M*
ASS
GABIN/IBAMA/AM

QbrV. fííL

Portaria acessível em:

http://www.pram.mpf.gov.br/instilucional/acoes-do-mpf/institucional/acoes-do-rnpf/Portarias
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PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO
Av A\;wf AKAtt". \v358- Baih.wAi.hmvCRI' 6906QQQQ. M.waus-AM. R>m:(92)2129-4700 correio eletrônico: ntichvivn lci-BAM.MrKniv.i

RER: N° 1.13.000.001474/2013-98

DESPACHO

I.

Cuida-se de Inquérito Civil instaurado para apurar suposta omissão do INCRA

no implemento da infraestrututra no PDS Realidade, situado no município do Humaitá/AM.

II.

À fl. 209, encontra-se despacho relatando o que ocorreu até então. Deste

documento, oportuno ressaltar as requisições feitas ao INCRAe ao IBAMA, indagando aquele sobre

previsão de recursos e planejamento para execução de serviços de manutenção rodoviária no
segmento que compreende a comunidade Realidade, bem como este acerca do licenciamento

ambiental para o início das obras de pavimentação da BR-139.
III.

Neste diapasão, informou o órgão fundiário à fl. 213 que no ano de 2014 não

foram disponibilizados recursos para execução de serviços de manutenção e abertura de vicinais no
PDS Realidade, mas que estes serviços seriam priorizados em 2015.

IV.
w

Além disso, manifestou-se o IBAMA em fls. 216/221 esclarecendo que o

processo de licenciamento foi retomado por meio da emissão de Autorização de Captura, Coleta e
Transporte de Material Biológico e emissão do Termo de Referência definitivo.

V.

De tal modo, determina-se enquanto providências/diligências:

1.

PRORROGUE-SE o presente Inquérito Civil por mais 1 (um) ano (cf. Art.

15 da Resolução CSMPF N° 87/2010), haja vista que não concluído dentro do prazo legal, em
razão do

grande volume de serviço neste

Ofício e

diante da

imprescindibilidade da

realização/conclusão de diligências. Registre-se no Sistema Único. Dê-se ciência à Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão.

2.

Expeça-se ofício ao INCRA para que preste informações atualizadas sobre os

serviços de manutenção e abertura de vicinais no âmbito do PDS Realidade, haja vista já estarmos
no segundo semestre de 2015, ano em que tais atividades seriam priorizadas, segundo o órgão, à

fl. 213, que deverá constarem anexo ao ofício.

f$ÕÕX^\ DIGITA T 17 A DO

L__

I IBAMA/AM
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IProcuradoria

da República

MMMfetoNMcaMarai I no Amaionas

3.

Oficie-se o IBAMA para que especifique de maneira objetiva qual é a data

prevista para conclusão do procedimento de licenciamento ambiental para o início das obras de
pavimentação da BR-139 - "Trecho do Meio", uma vez já superados óbices burocráticos como a
emissão de TR e de ACCCT

Manaus/AM, 17 de junho de 2015.

BRUNA MENÉ2ES-3ÜMES DA SILVA
Procuradora da República

2-2

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA
Superintendência do Ibama no Estado do Amazonas - AM
Gabinete - Am

MEM. 02005.000622/2015-16 GABIN/AM/IBAMA

Manaus, 09 de julho de 2015

Ao Senhor Diretor da DILIC

Assunto: Encaminha requisição ministerial

1. Pelo presente, encaminho Requisição do Ministério Público Federal do Estado do
Amazonas, protocolado sob o n° 02005.003785/2015-42, solicitando informações sobre
licenciamento da BR 319 Trecho do Meio, para Vossa análise e manifestação.

2. Informo que foi solicitado a dilação de prazo ao MPE por 30 (trinta) dias por meio do
OF 02005.001421/2015-28 AM/GABIN/IBAMA.

Atenciosamente,

ÍA SILVA REIS

iíendente do IBAMA

IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Superintendência do Ibama no Estado do Amazonas - AM
Gabinete - Am

Rua: Ministro João Gonçalves de Souza, s/n° - Km 01- Br 319, Manaus
CEP: 69075-830 e (92)3878-7100/ 7137/7141

www.ibama.gov.br

0F 02005.001421/2015-28 GABIN/AM/IBAMA

Manaus, 09 de julho de 2015.
À Senhora
BRUNA MENEZES GOMES DA SILVA

Procuradora da República do Ministério Público Federal/Pr/Amazonas
Av. André Araújo, 358, Aleixo
MANAUS - AMAZONAS
CEP.: 69060000

Assunto: IC n° 1.13.000.001474/2013-98

Senhora Procuradora da República,

Ao cumprimentá-la cordialmente, em resposta ao Ofício na 0635/2015/leOFÍCIO

CÍVEL/PR/AM - SEC EXT, no interesse do IC n° 1.13.000.001474/2013-98, que requisita
informação sobre licenciamento federal da BR-319 - "Trecho do Meio", solicito a dilação
do prazo fixado por mais 30 (trinta) dias, visto que as informações a respeito do assunto
encontram-se na Diretoria de Licenciamento Ambiental (DILIC), localizada no

IBAMA/Sede, em Brasília, para onde está sendo encaminhada esta requisição de
informação.
Atenciosamente,

MARIO LÚCIO DA SILVA REIS

Superintendente do IBAMA

IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA
Coordenação de Transporte

DESPACHO 02001.019030/2015-08 COTRA/IBAMA

Brasília, 09 de julho de 2015

À: Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Arquivamento de material da BR-319/AM,processo nfi
02001.006860/2005-95 e ponte sobre o Rio Madeira na diretriz da BR-319/RO.

•

Ponte sobre o Rio Madeira na diretriz da BR-319/RO. Processo n°
02001.008053/2002-64

BR-319, ponte sobre o Rio Madeira. Plano de supressão de vegetação.
Plano de supressão de vegetação da rodovia BR-319 - Ponte sobre o Rio Madeira.
Protocolo ns 10034/2009 de 06/08/2009, ofício n° 1053/2009 CGMAB.

Pavimentação da BR-319/AM - processo n« 02001.006860/2005-95
Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA da rodovia BR-319/AM:

• Volume 1 - Caracterização do Empreendimento;
•
•
•
•
•

Volume
Volume
Volume
Volume
Volume

2 3.1
3.2
4.1
4.2

Meio Físico;
- Meio Biótico;
- Meio Biótico;
- Meio Socioeconômico;
- Meio Socioeconômico;

• Volume 4.3 - Passivos Ambientais e Análise Integrada;
• Volume 5 - Prognóstico, Medidas Mitigadoras, Programas Ambientais e Conclusão;
• Volume 6 - Bibliografia e Glossário;
• Volume 7 - RIMA;

• Volume 8.1 - Mapas;
• Volume 8.2 - Mapas;
• Volume 8.3 - Mapas;
• Volume 8.4 - Mapas;
• Volume 8.5 - Mapas;
• Volume 8.6 - Mapas;
• Volume 8.7 - Mapas;
• Comunidades Indígenas.
Programa de comunicação social da Rodovia BR-319, Manaus - Porto Velho.
IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Transporte

Programa de comunicação social da Rodovia BR-319, Manaus - Porto Velho.
Anexo 3, toma2. Programa de monitoramento e controle da faixa de domínio, inclusive das
estradas secundarias, ramais e acesso existentes - segmentos A, B e C. Relatório de
monitoramento do uso e ocupação do solo - Levantamento de campo. 4o Relatório
quadrimestral da BR-319.

Anexo 3, toma2. Programa de monitoramento e controle da faixa de domínio, inclusive das

estradas secundarias, ramais e acesso existentes - segmentos A, B e C. Relatório de^
monitoramento do uso e ocupação do solo - Levantamento de campo. 4o RelatóriS»
quadrimestral da BR-319.

4o Relatório quadrimestral da BR-319, volume 2.
2o Relatório quadrimestral da BR-319, segmentos A, B e C. Maio a agosto de 2009, volume
2.

2o Relatório quadrimestral da BR-319, segmentos A, B e C. Maio a agosto de 2009, volume
1.

4o Relatório quadrimestral da BR-319. Segmentos A, B e C, janeiro a abril de 2010.
Programa de prevenção de endemias.

Programa de prevenção de endemias segmentos A, B e C - Relatório final.

^

Programa de prevenção de endemias - segmentos A, B e C. Ofício n° 180-A7/DEC de
23/08/2007.

Programas ambientais na Rodovia BR-319. Programa de monitoramento e controle da
faixa de domínio, inclusive das estradas secundarias, ramais e acesso existentes -

segmentos A, B e C, levantamento de campo. Ocupação irregular da faixa de domínio e
estradas, ramais e acessos, segmento B.

Programas ambientais na Rodovia BR-319. Programa de monitoramento e controle da
faixa de domínio, inclusive das estradas secundarias, ramais e acesso existentes -

segmentos A, B e C, levantamento de campo. Ocupação irregular da faixa de domínio e
estradas, ramais e acessos, segmento A e C.

Programa de monitoramento e controle da faixa de domínio - PROFAIXA. Segmentos: A, B
e C do termo de compromisso entre DNIT e IBAMA. Analisado no PT nQ 043/08/COTRA.
IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAI

Coordenação de Transporte

\^SS.

Programa de monitoramento e controle da faixa de domínio - Profaixa. Trecho A, B e C do
Termo de acordo e compromisso entre DNIT e IBAMA.

Programa de monitoramento e controle da faixa de domínio - Profaixa. Trecho A, B e C do
Termo de acordo e compromisso entre DNIT e IBAMA. Analisado no PT nã
095/2009/COTRA.

Programa de educação ambiental, trechos A, B e C do termo de acordo e compromisso
entre o DNIT e IBAMA. Versão Agosto de 2007, inicial.

Relatório de gerenciamento ambiental da BR-319, segmentos A, B e C, Revisão 01. Abril
de 2009.

Programa de monitoramento de fauna da BR 319. Relatório de levantamento dos pontos
para implantação de passagem de fauna, segmentos A, B e C. Anexo, subprograma Restauração vegetacional no entorno de passagens de fauna.
Programa de prevenção monitoramento e controle de processos erosivos. Levantamento
de Passivos ambientais, segmento B. Janeiro de 2009.

Programa de prevenção monitoramento e controle de processos erosivos. Levantamento
de campo, áreas de preservação permanente - APP, segmento B. Janeiro de 2009.
Programa de prevenção monitoramento e controle de processos erosivos. Levantamento

de campo, áreas de preservação permanente - APP, segmento A e C. Janeiro de 2009.
Programa de prevenção monitoramento e controle de processos erosivos. Levantamento
de Passivos ambientais, segmento A, C. Janeiro de 2009.

Programa de educação ambiental, trechos A, B e C do termo de acordo e compromisso
entre o DNIT e IBAMA. Ofício n° 224/2008 CGMAB.

Programa de educação ambiental, trechos A, B e C do termo de acordo e compromisso
entre o DNIT e IBAMA. Versão 2008 - final, sem anexos.

Programa de comunicação social PSC, trechos A, Be C do termo de acordo e compromisso
entre o DNIT e IBAMA. Oficio n° 319/CGMB.

Programa de comunicação social PSC, trechos A, Be C do termo de acordo e compromisso
entre o DNIT e IBAMA. Oficio n° 319/CGMB.

Programa de monitoramento de fauna, segmentos A, B e C, relatório parcial. Fevereiro de
IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Transporte

2008.

Plano de supressão de vegetação do lote 2 da rodovia BR-319. Protocolo nQ 6671/2008.
ofício n° 705/2008 CGMAB.

Plano de supressão de vegetação do lote 4 da rodovia BR-319. Protocolo nQ 6951/2008.
ofício n° 743/2008 CGMAB.

Programa de monitoramento de qualidade de água no segmento C da BR-319. Protocolo

ns 11995/2008 de 03/09/2008. ofício n° 166/2008 CGMAB.

#

Programa de monitoramento de qualidade de água no segmento C da BR-319. Ofício n°
56/2009 CGMAB de 20/01/2009.

Análise da coletânea de autorização de supressão vegetação (ASV) emitidas. Segmento C:
km 177,6 ao 250,00 e Segmento B: km 665,70 ao 877,40.
Execução de atividades ambientais na Rodovia BR-319. Relatório de execução de atividade,
rodovia BR-319.

Levantamento de dados do segmento "B" da rodovia BR-319.
2 Relatório de acompanhamento das condicionantes das licenças ambientais de

alargamento, substituição e construção das pontes na rodovia BR-319. Fevereiro de 2010.

Programa de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes Líquidos. Segmentos A, Be cjí
Agosto/2007. (02 volumes);
Programa de Monitoramento de Fauna. Segmentos A, B e C. Agosto/2007;

Métodos de Coleta e Transporte de Fauna. Dezembro/2007;

Programa de Monitoramento de Qualidade da Água no segmento C da BR-319.
Agosto/2007;

Programa de Gerenciamento Ambiental. Segmentos A, B e C. Relatório Final. Agosto/2007;

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Segmentos A, B e C.
Agosto/2007;

Programa de Ação de Emergência e de Gerenciamento de Riscos. Agosto/2007. (02
volumes);
IBAMA

pag.4/7

9/07/2015 • 16:56

IFmJh
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS ENOVÁ
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Projeto de Obra de Arte Especial. Ponte sobre o Rio Tupanã. Volume 2 - Projeto de
Execução. Agosto/2007;
Projeto de Obra de Arte Especial. Ponte sobre o Rio Castanho. Volume 2 - Projeto de
Execução. Agosto/2007;
Licença de Operação - LO nQ 00025 DLA/DELQA. Protocolo 15168, de 30/11/07;
Licença de Operação - LO nQ 0033 DLA/DELQA. Protocolo 15168, de 30/11/07;

Licença de Operação - LO nQ 00081 DLA/DELQA. Protocolo 15168, de 30/11/07;

Avaliação do impacto na transmissão da malária com a reconstrução e operação e
operação da rodovia manaus Porto Velho (BR-319). Protocolo n° 5504/2009 de 06/05/2009.

Postos de fiscalização integrada terrestre e fluvial na BR-319.
Comitê Gestor Interministerial da BR-319. Relatório de atividades - 15 de abril de 2010 Brasília.

Obra: Melhoria da BR-319, município: Careiro, km 111 ao 113.

- Relatório sobre a supressão da vegetação rodovia BR-319, trecho: Segmento Blote 1 km
678,6 - km 718,6, protocolo 10552, 16/08/07;

- Programas ambientais da Rodovia BR-319, Programa de recuperação de áreas
degradadas (PRAD), segmentos A, B e C, outubro de 2007 - Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de monitoramento de fauna
segmentos A, B e C, ofício 180-A7/DEC, 23/08/07;

- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de monitoramento de qualidade da
água no segmento C da BR-319, ofício 180-A7/DEC, 23/08/07;

- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de prevenção, monitoramento e
controle de processos erosivos segmentos A, B e C, relatório final;

- Programas ambientais da Rodovia BR-319, Programa de recuperação de áreas
degradadas (PRAD), segmentos A, B e C, complementação do programa de prevenção,
monitoramento e controle de processos erosivos;

- Programa de gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos, plano ambiental de
IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Transporte

construção dos segmentos A, B e C da BR-319;

- Programa de gerenciamento de resíduo e efluentes líquidos, plano ambiental de
construção dos segmentos A, B e C da BR-319;
- Estudos concernentes ao licenciamento ambiental da rodovia BR-319, programa de
monitoramento de fauna segmentos A, B e C, ofício 319/CGMAB/DPP;

- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de controle à supressão de
vegetação;

- Execução de programas ambientais na rodovia BR-319, programa de gerenciamento de
resíduos e efluentes líquidos (PGREL), diagnóstico preliminar;

- Programas ambientais da rodovia BR-319, plano de supressão de vegetação do lote 5 da
rodovia BR-319 - Humaitá/Lábrea/Manaus, protocolo 5825, 20/08/98;
- Plano de Controle Ambiental - PCA para a construção das pontes sobre o Rio Castanho,

rio Tupana e Igarapé Atu ou Atií, na rodovia BR-319/AM;

- Projeto de construção de pontes na rodovia BR-319 AM/RO, programa de indenização,
reassentamento e relocação das famílias afetadas pelas obras de construção das pontes na
BR-319/AM;

- Relatório de Controle Ambiental - RCA, para as obras de alargamento das pontes sobre o^
rio Castanho, Rio Tupana e Igarapé Atií, na rodovia BR-319/AM;

- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de prevenção, monitoramento e
controle de processos erosivos, segmentos A, B e C, protocolo 5920, 23/05/08;
- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de monitoramento de qualidade da
água no segmento C da BR-319, oficio 319/CGMAB/DPP;

- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de recuperação de áreas
degradadas (PRAD), complementação do programa de prevenção, monitoramento e
controle de processos erosivos, segmentos A, B e C;

- Programas ambientais da rodovia BR-319, Plano de ação de emergência e de
gerenciamento de riscos, segmento A: km 0,00 ao km 177,8 (Manaus - Rio Tupana);
- Programas ambientais da rodovia BR-319, Plano de ação de emergência e de
gerenciamento de riscos, segmento B: km 877,4 ao km 655,7 (Rio Madeira - Entronc. BR
IBAMA
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230 (angel));

- Programas ambientais da rodovia BR-319, Plano de ação de emergência e de
gerenciamento de riscos, segmento C: km 177,8 ao km 250,0 (km 177,8 Rio Tupana - km
250,0);

- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de recuperação de áreas
degradadas (PRAD) segmentos A, B e C. Complementação do programa de prevenção,
monitoramento e controle de processos erosivos, mapeamento detalhado do trecho da
rodovia BR-319 nos segmentos A, B e C;

- Licenciamento da rodovia BR-319, Plano Ambiental de Construção PCA, oficio
224/08/CGMAB/DNIT;

- Licenciamento da rodovia BR-319, Programa de gerenciamento ambiental PGA, oficio
319/CGMAB/DPP;

Resposta aos itens do ofício n° 497/2009 - GP/Ibama. Licenciamento ambiental BR-319.

Estudo preliminares para o projeto de portal institucional de segurança ambiental da
BR-319/AM.

Programa de monitoramento de fauna TOMO 1, segmentos A, B e C. Relatório final.

Autorização de supressão dq vegetação. Cumprimento da condicionante especifica 2.5 da
ASV ne 269/2008. Feverejro de 2009, revisão OQa
RODRIGO CARVALHO DEOL1
Analista Ambiental da COTRA/IBAMA

IBAMA
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Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Assinatura

Ofício n°. ^51? /2015/CGMAB/DPP

Brasília, fl A de julho de 2015.

À Sua Senhoria o Senhor
Thomaz Miazaki de Toledo
Diretor Substituto/DILIC

Instituto Brasileiro do meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Brasília - DF

Assunto: BR-319/AM - Consulta Ponte sobre o Rio Atií, km 237,10 - Segmento C.
Anexos: Ofício n.° 1125/2014/CGMAB de 25/06/2014

Cópia do TAC - Adequação do licenciamento ambiental da BR319/AM
Senhor Diretor,

1.
Reportamo-nos ao processo de licenciamento ambiental das obras de
pavimentação/reconstrução da BR-319/AM, objeto do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
(cópia anexa), firmado entre este instituto e o DNIT, objetivando adequação do processo de
licenciamento ambiental do km 0,0 ao km 877,4.

2.
Reiteramos teor do Ofício n.° 1125/2014/CGMAB de 25/06/2014, enviado a esse
instituto, no sentido de emitir novo Termo de Referência para elaboração do Relatório de Controle

Ambiental - RCA e Plano de Controle Ambiental - PCA para as obras de construção da Ponte
sobre o Rio Atií, no segmento km 237,10, na extensão de 75 metros, com o fim de obtenção da
respectiva ou autorização ou Licença de Instalação.
3.
Destacamos que a ponte em questão encontra-se em fase licitatória na modalidade de
RDC Eletrônico e faz parte da finalização das obras de pavimentação do Segmento C, localizado
entre o km 177,8 ao km 250,0, conforme descrito no item II do TAC supramencionado o qual

determina em seu PARÁGRAFO SEGUNDO, que
O DNITsomente dará prosseguimento às obras da rodovia no segmento "C" que tenham
por objetivo a finalização das obras de pavimentação/reconstrução e a
instalação/substituição de obras-de-arte, bem como mitigação dos impactos ambientais
desenvolvidos, recuperação das áreas degradadas, e controle e prevenção dos processos
erosivos e assoreamento de cursos d'água nos locais com intervenções.

4.
Deste modo, submetemos a questão a esse instituto, objetivando obter novo Termo de
Referência ou qualquer outro direcionamento •equerido pelo caso.
Atenciosamente,

Eng.
Coordenadora

farente

era!-de Meio Ambiente

ibstituta)
SAN - Setor de Autarquias Norte Quadra 3 Lote A
Edificio Núcleo dos Transportes - Fone: (61) 3315 4000
CEP: 70 040-920 - Brasília/DF - www.dnit.gov.br

R:\REGIAO_NORTEV2015VBR 319 AM. RO 50600 009236_20l0-09\Oficio\07 OF. -2015_Ibama^BR-3l9-AM-RO - Reitera pedido de TR para RCA - Ponte Atii.docVanessa Rocha-ramal 4495
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Diretoiia de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geial de Meio Ambiente

Assinatuia

Ofício n°. iíjji "'/2ÕÍ4/CGMÀB/DPP

Brasília, J <*", de junho de 2014, /<?

'

A Sua Senhoria o Senhor
Maccus Vinícius Leite Cabral de Melo

Coordenador de Iianspoite - COTRA/CGTMO
-institutoBrasileiro -de-Meio-Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Biasilia-DF

Assunto: BR-319/AM - Ponte sobre o rio Atií - Elaboração do Relatório de Controle
Ambiental e Plano de Controle Ambiental (RCA/PCA).
Referência: Ofício n° 395/2008/CGTMO/DILIC/IBAMA

•,...>

Senhor Coordenado!,

1
:..

Em

27 'de

maio

<

de

2008,

o

IBAMA

por

meio

do

Ofício

nó

395/2008/CGTMO/DILIC/IBAMA emitiu o Teimo de Referência paia elaboração do Relatório
de Controle Ambiental e Plano de Controle Ambiental (RCA/PCA) da ponte sobre ò lio Ati^ V
localizado no km 237,10 da* rodovia BR-319/AM, visando a obtenção da Licença de Instalação, ",',
mas Considerando o tempo transcorrido solicitamos a emissão de novo Teimo de Referência,
visandoa qbtenção da Licença de Instalação para este empreendimento, haja vista que o estudo
,ainda nãofoi iniciado
y.
2.
Colpcamo-nosà disposição para quaisquer esclaiecimentos que sejam necessários.
Atenciosamente,

• '••

Aline Figueiredo Freitas Pi
Coordenadora GeiaL de Meio

'Caoí&mki &i Mofo AabisiteTngéa,

tS>;Í4b".Hlt^L
SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A
EdiBcio Núcleo dos Transportes-Fone: (61)3315 4000
CEP: 70.040-920.- Brasília/DF- umvdnit.gov.br.

U^CGMcioAinbicr.itfGESIÀO REGIÃO NORIE\20I4\BR_319 AM_RO 50600 00O236_20l0-O9^ttcio\UOF -2014_lbama_fiR-3l9-AM -Tenno deRcfaênçU
*

- paru a Pte. Rio Atii doc-

i

Í
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•

Marcelo Fcrreira-ramal 4942.
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TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO

Termo de Acordo e Compromisso que celebram entre si o
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, objetivando a adequação do

licenciamento ambiental da rodovia »££**••"

cidades de Manaus/AM (Km 0.0) e Porto Velho/RO (Km 877 4),

e objeto do processo administrativo n° 02001.006860/200595/IBAMA.

Oinstituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis neste ato designado

c^mSÒmRente edoravante denominado IBAMA, Autarquia Federal do Reg.me Espec.al, cnado
STüí? 7735/89 inscrito no CNPJ sob on° 03.859.166/0001-02 representado por seu

Píside te Substituto Bazileu Alves Margarido Neto, residente^e dom»hado,ejn to«

carteira de identidade RG n° 9013606 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n 092 463.588 64

durado?c»S Portaria n° 97, de 02 de maio de 2007, publicado no Diário Oficial da Un.ao de 03

armío de 2007 e no uso das atribuições que lhe confere oart. 24 do Anexo Ido Decreto n°
4756 de 20 de junho de 2003, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama Parado no
DOU de 23 de junho de 2003, eoart. 8° do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA

n°°30 de14de mato de 2002, republicada no D.O.U de 21 de junho de 2002; eoDepartamento

Naconafde.nfra estrutura de Transportes, neste ato designado <™f°^7\7%^

denominado DNIT criado pela Lei n° 10.233/01, inscrito no CNPJ sob o n 04.892.707 0001 w

rep^Sntedo pôr seu oíetor-Gera. Mauro Barbosa da Silva, residente e dom.crf.ado_ em

BrasíHa/DF com carteira de identidade RG n° 1337386/SSP/GO, .nscnto no CPF/MF n

370290 291-So nouso das atribuições previstas no art. 21, inciso II. da Estrutura Reg.mental do

DNIT aprovada pelo Decreto n° 5.765, de 27 de abril de 2006, em conjunto eora denom.nados
partes e;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal garante que "todos têm direito ao ™fj™*^
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo eessencal asad.a quajtoade devKta.
presentes e futuras gerações";

CONSIDERANDO que a Lei n° 6.938, de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambieme estabelece olicenciamento ambiental como um dos seus ,ns rumentos. ex.g.ndo-o
círa fSníSirfo instalação, ampliação e funcionamento de estabelecmentos e at.v.dades
SadoíS-derecursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente po.u.dores, bem como
os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;

CONSIDERANDO as definições, as responsabilidades, os critérios básicos •W^^BÔ^ag

para uso eimplementação da Avaüação de Impacto Ambiental ^SZ^mmSSml

Política Nacional do Meio Ambiente estabelecidos nas Resoluções CONAMA n 01, de 23/0l/8b e
n° 237, de 19/12/97;

CONSIDERANDO a competência do IBAMA quanto aos procedimentos de licenciamento

ímbtoníaTda implantação, pavimentação eampliação da malha rodoviária federal de acorde, com

as diretrizes elencadas pela Lei n° 6.933, de 31/08/1981, e Resolução CONAMA n 237, de
19/12/97;

*

CONSIDERANDO a necessidade de licenciamento ambiental das obras de
pavimentação/reconstrução da rodovia BR-319, no trecho entre o km 250 e Km 655_/
(Entroncamento BR-230(A)) da mesma (Plano Nacional de Viação referente ao #â
<r

d.
.

.•
*

àaWMCO

r
.

5 O 6 OO - OO -•* " ? / 9 7 - '

tendo em vista o risco potencial dos impactos ambientais na á
empreendimento;

CONSIDERANDO que o DNIT já está formalizando convênio junto ã Universidade Federal do

Amazonaspara a realização do EIA/RIMA, referente aos trechos compreend.dos entre okm 250
e km 655 ? (Entroncamento BR-230(A)), bem como ações mitigadoras e gerenciamento
LhLtalDara os trechos em obras, compreendidos entre o km 166 (Travess.a no Tupana ou

CS?Í 'ma250, een°tre os Km's 655,7 (Entroncamento BR-230(A)) e877.4 (In.c.o Travess.a

rio Madeira);

CONSIDERANDO o elevado estado de consen/ação dos ecossistemas ao longo da área de

Vencia da rodovia BR-319, bem como a necessidade de adoção de med.das que visem

T2Z econtar oavanço do desmatamento. aocupação desordenada do entorno eoutros
danos ambientais nessa região;

CONSIDERANDO aresponsabilidade do DNIT quanto às obras de pavimentação/reconstruçãc, da
compensem os impactos ambientais decorrentes da implantação dessas obras;

Sovià BR-31CToem corno do desenvo.vimento de programas edemais ações que m.t.guem e
rntMSiDFRANDO a necessidade de finalização das obras de pavimentação/reconstrução entre os

km míK"í ^oXuna (ou tupana)) e250 da rodovia BR-319, objetivando am.trgaçao

dos impactos ambientais;

CONSIDERANDO oacordado na reunião de Conciliação eArbitramento Especial, realizada entre
AGU, DNIT e IBAMA, em 18/06/2007.

RESOLVEM:

M cPresente TH«£ ***** *«^Kí^S^»^SS
T3^tSZ'SSRS££'££££ c^sulasecondes ase^r:
CLÁSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

S â > *° ano de 2005). conforme os «ipos de obras aserem reahzadas.
I- Manutenção, Conservação e Restauração:
SEGMENTO A

^

MANAUS -TRAVESSIA RIO TUPUNÃ (OU TUPANA)

ENTRONCAMENTO BR-230(A) - INÍCIO TRAVESSIA RIO
SEGMENTO B

KM INICIAL

KM FINAL

0,0

177.8

655.7

877.4

MADEIRA

H- Ampliação da Capacidade (Pavimentação/Reconstrução):
SEGMENTO

SEGMENTO C ITRAVESS.A RIO TUPUNÃ (OU TUPANA) - FIM DAS

*£r
..

-

,00- •:

• •

r3BRÃS"(TOTALIZANDO 72,2 KM)

PARÁGRAFO
PRtMentre
E.ROoKm
-'^^^t^^^^StZ^l
BR-319. no trecho
250 eo.Kms655.nfn^camen.o
l^ conlinui(Jade a
posterior emissão da devida Licença de Instalação.

PARÁGRAFO
SEGUNDO -O^^^^^^Z^^^^
SEGMENTO Cque tenham P«*»a**a ° a ^ "ação dos Impactos ambientais jà

a instalação/substituição de obras-de-art• *™ ~™ * ™?rofe , prevenção dos processos

PARÁGRAFO
TERCEtaexecução
RO -O ^JS^r^JiK^^
tendo como objettvo
de^obras *^ni*ençao ^^torização aexploração de

s

ST^^^S^n^S^ remoção de vegetação eoutras atividades
que demandem licenças ou autorizações espec.ficas.
PARÁGRAFO QUARTO -As iazidas eáreas de<»*^«^»™£&££l
Tden,t?of™NTõrA%Tc%^
Sa^ru%e™oNb°dostun,o ao ^feí de Meio Amb,ente.
PARÁGRAFO A.QUINTO
ãreas «-j»«XWPX£*tt8^
SEGMENTOS
BeC.-As
especialmente
aquelasRateadas »> AK
sa
de

SST»»".?»'»'^S-a
re~A£V"
Autorização de Supressão de Vegetação.
PARÁGRAFO SEXTO -As obras-de arte especiais.racionadas ãspontes a£"«*£
no rio Castanho, rio Tupuna ou Tupana, no lgapo açu e• nc_ iv^o?

Sependerão de licenciamento ambiental aser real.zado junto ao IBAMj

PARÁGRAFO SÉT.MO -As obras-de-arte especiais relacionad s àdupncaçjo das pontes^o

SEGMENTO B e outras intervenções assoc.adas dependerão de i.cenc.ame
especifico a ser realizado junto ao IBAMA.
*•

PARÁGRAFO
OtTAVOimportara
-Odescumprimento
*%^'£%S^'5?££Z
TERMO
pelo DNIT
na suspensão das
^onzaçao
*^onbnu de manu, â0,

SSS/ESSSZrSSSSSÍÍf? K^: da apiicação das santos
penais e administrativas cabíveis.

CLÁUSULA SEGUNDA

DOS COMPROMISSOS DO IBAMA

I-Permitir, apartir da assinatura e*^^™££^%%8^££&
conservação e restauração nos SEGMENTOS Ae B;

•I - Analisar e emitir pareceres, relatórios e notas técnicas, contendo ^^VtTÍ^T,
dotação
aposentada pelo DN.T erequisitada neste TERMO, encampando oa
análises ao mesmo para conhecimento e adequações;

*pMB/$«A
.'

^\

sa..

5O6OO- OO'-' * • 7 ' ° 1 '

Rubrxa^

amort
e
ci
m
ent
o
insti.uid^sc,
i
n
exi
s
t
e
at
e
s
de
MM
ext
e
rnos
*£_
Indíoenas- tipologia vegetac.onal na área de '"J^enc
} depósitos temporanos de
S B ^ t t SyrS S - -* «can,eiros-de-obra;
rràminíos- e.Saímterferãncias consideradas relevantes;

l. presentar ao IBAMA. em 50 dia, oçronograma tísico previsto erealizado de andamento
dasobras nos SEGMENTOS A, BeCda rodovia;

m
.Apresentar ao IBAMA. S^XtTÃ^^S^SSSS *
instalação e/ou operação) «"*d»P?'°s°r9|Ce cozidas eáreas de empréstimo; bota-fo as

^vsssssrss^S^(a,e,a'seixos'casca,hos'
cantóras-de-obra. usinas de asfalto eacampamentos.
ê

M
untqualquer
o ao IBAMA
as ^t^^^^^^^S,
Le -Requereri
rfimandas de
supressão
de vegetação na raixa
Â
de preservaçao
cs"ceíá^especi=^^
!5SKSS?Ü2SSKC3SSK
sucessão.quan«açãodessas
áreas.
a tipoiogid y
Prefeituras dos Municípios
SSldSc^arnoraslegaistocaisdeusoeocupaçãodosolo,
-^aS^^

j*.-

parte do IBAMA;
*1—
num prazo de 50 dias. as propostas das medidas eaçOes ambientais aseguir,
para os SEGMENTOS A, BeCda rodovia:
A
. Progra.adas deaçõesGerenci
amento da*^%jgtfttZ-g^,
supervisão
constantesi
i MedidaArn^e e q.
to .

«51 rUí ^SSí» de reatização eresponsabilidades.

cppmfnTOS A Be C, que deverá contemplar as
,H,ano Ambiental de Construção nos> SEGMENTOS
A ^
estabe,ecendo

^^"^^^^-^^^^
6m,t,9aÇá° ^ "
gerados, incluindo os seguintes .tens;

^e

. prevenção, Monitoramento e Controle ^™c ^

^r,^^^^^^^^^
•medidas preve
SÜftlote aserem desenvolvidas nestes «oca.s;
«x«l£^^i^«e —,mpactos
a

~m*m hp controle e monitoramento das

ambientais associados;

malária, no cantei-o-de-obras e acampamentos. .

,£r rV

cO

50600-uO6

íSSfde acordo com çronograma acordado entre as partes,
,V -Orientar esupervisionar aexecução das ações rea.izadas pe,o DNIT eacordadas neste
TERMO avaliando seus resultados e reflexos,

a efetividade das ações realizadas pelo DNIT;

as ações previstas nestes instrumentos legais;

V„ -Notificar oDNIT sobre as ^^es^o^^s quanto áexecução das Medidas
Ambientais e medidas de mitigação prev.stas neste TERMO, e.

,Ct0çTone%ec,a,rnenTe?eltoBseãs
x .Avaliar os requerimen, ^^^^RZ^^^^^^
APP's -Áreas de Presereação Permanente.
(
CLÁUSULA TERCEIRA

DOS COMPROMISSOS DO DNIT

vigente;

/„ .Proceder ao licenciamento ambienta, ordinário das ^-«WSw

/rodovia BR-319 junto ao IBAMA «ta>t>*<>»^^ ^/gy, median.e aapresentação

• ^^r^ução^u
rsÕA». bem como quaisquer obrasssr-jrrSRâíSSí
^"^orentes jazida^e áreas de empréstimo,
instalação/substituição de obras-de-arteespe=«* e «™es

seixos> c3Scaltl0Si

bota-foras (depósitos de material e»^ío de aultauír supressão de vegetação, obras de

SftíSJ5S3SM»t«*-«-ambieMal
dessas obras e
emissão da devida Licença de Instalação pelo IBAMA.
Q)Apresentar ao IBAMA, em 60 dias. '^^^^^^^StS^Í

%^^s%S^™£ nSSSa-SS -junto com diagrama unifilar
do empreendimento.

fo.
Apresentar
ao
IBAMA.
em
»*^rS^---^^
=sejXÍSW-VKBKfiW:Sescoamento das águas ftuviais;
$L.
Apresentar ao IBAMA. em 120 dias. omapeamen^Retalhado cio »*>££££
"TV^GMENTOS A. BeC. em escala compatível ™tomo A• °"^ interceptados; cursos
i

'fMS/
.*+>

fcsFL.

• • I r. I

r Caracterização nos SANTOS A, Bjeíc.jdas APP's - Áreas de Pres\
Vegetação.

/CVnresentar em 90 dias, oçronograma de levantamento e identificação dos passivos

^n^rrefacionadas ao empreendimento, com oobjetivo de desenvolver med.das de
recuperação;

l/rJ-Vograma de Recuperação de Áreas Degradadas relacionadas ao empreendimento, com
'^pJjetivo de desenvolver medidas de recuperação abrangendo.

fl identificação ^S^SÍ^^I^S^^^^^^^

SSet^tó^^6^^^
S dessas
Ssas^areÍr°S"de'
obra- acampamentos; com detalhamento das ações de recuperação
áreas.
1

rP=remeLr^a^^^^^
orno as ações de monitoramento da eventual evolução desses passivos.

e) Programa de Monitoramentode, Fauna deverão; gj^^^. —- mitigação de atropelamento de animais s.lvestres.

Nitrato; Nitr.lo e Amôn.a. OD DBO oleos e O^a

os limites de detecção dos

O-Programa de Educação Ambienta, nos SEGMENTOS A^C.,^-^*
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empresa de consultoria contratada.
cabendo ao DNIT a necessária adequação.
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Passivos Ambientais resultantes das intervenções ^^f^"^^; áreas de empréstimo
operação da rodovia, as seguintes ^^^ ^^^^"^^m^; ^^C»abandonadas; bota-foras ou áreas de depos.çao den^tfa'^s de COrte ou de aterro com
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a devida adequação.
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„. Odescumpnmento por parte do DNIT do disposto no inciso Idesta Cláusula, para os
SEGMENTOS Ae B, importará cumulativamente na.

' . . suspensão da autorização de oontinuidade das, Oras de manutenção, conservação e
anuaLente pilo INPC (índice Nacional de Preços ao Consum.dor).

b-Obrigação de reparação de eventual dano ambienta, decorrente do descumprimento deste
instrumento; e,

B- Odescumprimento por parte do DNIT do disposto no inciso Idesta Cláusula, para o
SEGMENTO C, importará cumulativamente na.

a- suspensão da autorização de continuidade das obras de pavimentação/reconstrução da
rodovia BR-319, no SEGMENTO C, e outras obras associadas.

„ ««&** h« R<R ? =100 000 00 (dois milhões e quinhentos mil

M

c-Obrigação de reparação de eventual dano ambienta, decorrente do descumprimento deste
instrumento; e,

CLÁUSULA SEXTA

DA VIGÊNCIA

iw=•rtí»«r?ss«p^o- *rt
licenciamento ambiental da rodovia BR-319.

CLÁUSULA SÉTIMA

DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS

Opresente TERMO poderá ser alterado através de Termo Aditivo, mediante expressa
concordância das partes.
- •-

;
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$
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ou novas informações que justifiquem tais alterações.

CLÁUSULA OITAVA
DA PUBLICIDADE

União.

CLÁUSULA NONA
CLÁUSULA ARBITRAL

h

Fm caso de descumprimento ou controvérsia, além de serem aplicadas as sanções previstas na

dTusufa Quinta asTrtes se comprometem asubmeter amatéria àCâmara de Conotação e
Arbitramento da AGU.

CLÁUSULA DÉCIMA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As oartes declaram e reconhecem para os devidos fins que o presente TERMO possui caráter

negoclaT e está sendo firmado de comum acordo com o intuito de promover a adequação do

licenciamento ambiental da rodovia BR-319.

O oresente TERMO, depois de aprovado por todas as partes envolvidas, e perante as

testemunhas Ibaixo nomeadas, segue assinado em 02 (duas) vias-de igual teor contendo 09
(nove) laudas, para os devidos fins e efeitos legais.

Brasília, $& de

Bazüeu Alves Margarido Neto
Presidente Substituto do IBAMA

MakfrcrSBarbosa da Silva
^Gftral/DNtT
jbstituto)
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CoonJonaçâo-Gerai de Meio Ambiente/CGMAB
Sub3tltuto - DOU: 22/10/200-!

'M< Gera.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900
a-auu e
e (61)
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OF 02001.008413/2015-42 DILIC/IBAMA

Brasília, 30 de julho de 2015.

À Senhora
Bruna Menezes Gomes da Silva

Procuradora da República do Ministério Público Federal/Pr/Amazonas
Av. André Araújo, n° 358 - Aleixo
MANAUS - AMAZONAS
CEP.: 69060000

Assunto: Licenciamento Ambiental da BR-319/AM - trecho km 250,00 ao km 655,7.
Referência: Ofício n° 0635/2015/1° Ofício Cível/PR/AM - SEC EXT.
(02005.003785/2015-42)
REFERENCIA: OF 02005.003785/2015-42/MPF/PR/AMAZONAS

Senhora Procuradora da República,
1.
Em atenção ao ofício em epígrafe, sirvo-me do presente expediente para
prestar esclarecimentos quanto aos prazos e procedimentos relativos ao processo de
Licenciamento Ambiental da rodovia federal BR-319/RO/AM, que liga Porto Velho/RO Manaus/AM, especificamente sobre o trecho entre os km 250,00 e km 655,70,
denominado de "trecho do meio".

2.

De acordo com o art. 12 da Instrução Normativa 184/2008 do IBAMA, que

organiza os procedimentos de licenciamento ambiental no âmbito federal, e considerando
que o Termo de Referência (TR) definitivo foi emitido em 03 de novembro de 2014, o
empreendedor poderá entregar os estudos solicitados até 03 de novembro de 2016, uma
vez que a validade do TR é de dois anos. Após o recebimento do estudo, o Ibama deverá
fazer a verificação da adequação ao TR em até 30 dias e publicizar o aceite para análise
ou a devolução.

3.

Segundo o artigo 20 da referida IN, o prazo para a análise técnica do estudo

ambiental é de 180 dias, após a publicação do edital de aceite, sendo que a contagem
pode ser interrompida caso haja a necessidade de complementações. Tendo em vista que

o processo em tela enquadra-se no procedimento de licenciamento ambiental ordinário, a
IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n9 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745

www.ibama.gov.br

emissão da Licença Prévia é um produto da manifestação positiva deste Instituto acerca
da viabilidade ambiental do empreendimento, tanto em termos locacionais como
tecnológicos.

4-

A concessão da Licença de Instalação - LI, que autoriza o início efetivo das

obras, é subsidiada pelo Projeto Básico Ambiental - PBA, que deverá ser analisado pelo
Ibama em até setenta e cinco dias após o seu recebimento.

5Cumpre destacar que o ELA/RIMA para o empreendimento em tela
encontra-se em fase de elaboração por parte do empreendedor da pavimentação

pretendida, oDNIT, não sendo oIBAMA capaz de informar quando este documento será-fr
submetido à análise técnica.
6.

Sem mais, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

THOMAZMIAZAKI DETOLEDO
Jiretor da DILlC/IB/

IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745

www.ibama.gov.br

OF 02001.008453/2015-94 DILIC/IBAMA

Brasília, 30 de julho de 2015.
Ao Senhor

Júlio César Gomes Pinho

Diretor da Fundação Nacional do Índio/Ministério da Justiça
SBS - Quadra 02 Lote 14 Ed. Cleto Meireles
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

<e

CEP.: 70070120

Assunto: Licenciamento Ambiental da BR-319/AM - trecho km 250,00 ao km 655,7.

Senhor Diretor,

1.

Venho, por meio deste, reiterar os termos do OF 02001.006179/2015-19

DILIC/IBAMA, de 05 de junho de 2015, que solicita à Funai manifestação quanto ao
questionamento encaminhado pelo DNIT por meio do Ofício n° 476/2015/CGMAB/DPP, de
forma a dar continuidade aos procedimentos ordinários do licenciamento ambiental da

BR-319/AM, trecho entre os km 250,00 e km 655,70. Destaco a necessidade de motivação
técnica para a inclusão, no procedimento de licenciamento, da avaliação de comunidades
localizadas fora do buffer de 40 km estabelecidos pela Portaria Interministerial nQ
419/2011, substituída pela 060/2015.

2.

Sem mais, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,

THOMAZ>tíAZAK]\ DE TQLEDO
Dü

IBAMA
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MEM. 02001.013045/2015-54 COTRA/IBAMA

(T

Brasília, 25 de agosto de 2015
À Senhora Coordenadora da COTRA
Assunto: Vistoria Técnica na BR-319/RO/AM e na BR-174/AM/RR

Venho por meio deste solicitar a realização de vistoria técnica na BR-319/RO/AM, trecho
entre Porto Velho/RO e Manaus/AM, e na BR-174/AM/RR, trecho entre Manaus/AM e

Pacaraima/RR, empreendimentos sob a responsabilidade dessa equipe, entre os dias 22 de
setembro de 2015 e 02 de outubro de 2015.

Na BR-319/RO/AM, o foco da vistoria seria o acompanhamento dos programas ambientais
do Termo de Acordo e Compromisso assinado entre Ibama e DNIT para a realização de
obras de restauração, melhorias e construção de pontes nos Segmentos A, B e C. Nos

trechos em que a obra já foi concluída é necessário verificar a existência de passivos
ambientais antes da emissão da LO.

Também seriam averiguadas denúncias recentemente reportadas a essa coordenação
pelos analistas do NLA/AMquanto a realização de intervenções no trecho entre os km
250,00 e o km 655,70 cujo EIA encontra-se em elaboração. E por fim, atendimento de
demanda específica da emissão do TR para elaboração de RCA/PCA para construção de
ponte sobre o Rio Atií.
Ressalta-se que a última vistoria realizada no trecho, documentada no processo, por uma
equipe da Cotra foi em 16/07/2010 e que nenhum dos técnicos que atualmente
acompanham o processo estavam presentes ou integravam a equipe no período em que
ocorreu a viagem. Os registros mais recentes de vistorias por uma equipe do NLA/AM
datas de 19/05/2012 e 05/08/2012, sendo somente o primeiro para fins de
acompanhamento do TAC, tendo ainda percorrido parcialmente o trecho.
Na BR-174/AM/RR a vistoria visa a finalização da análise do TAC e do RCA com vistas a
emissão da LO.

Destaca-se ainda que o período é bastante propício para a realização das atividades de
campo devido as condições climáticas da região, pois a estação seca facilita a vistoria
assim como o deslocamento seguro da equipe pelo trecho e caso seja perdida essa
oportunidade o próximo período de seca iniciará somente em maio de 2016.
Justifica-se a viagem durante o fim de semana devido a grande extensão do deslocamento
IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Transporte

pretendido e, também, visando o melhor aproveitamento dos recursos empregados na
vistoria, uma vez que deixarão de ser emitidas 04 (quatro) passagens aéreas quer
epresentaria um custo médio adicional de R$ 2.000,00 e serão cobertos aproximadamente
1.845 km durante a viagem.
Atenciosamente, ^

.

JULIANA LICIO DE OLIVEIRA BARETTA

'A UMk >W 6. ^ ^alistaAmbiental da C0TRA/IBAMA

#

(UkíY^do (^% fà^lán pcb? AJrOfi/in l.wUu%! fiel ãt/bépêO

%tíana VeifdeSouea
Cooidenadora de Licenciamento de
Transportes, Rodovia? e Ferrovias
C0TRA/CGTM0/DILOBAMA

IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Superintendência do Ibama no Estado do Amazonas - AM
Gabinete - Am

Rua: Ministro João Gonçalves de Souza, s/n9 - Km 01- Br 319, Manaus
CEP: 69075-830 e (92)3878-7100/ 7137/7141
www.ibama.gov.br

OF 02005.001774/2015-28 GABIN/AM/IBAMA

Manaus, 25 de agosto de 2015.
Á Senhora
Ana Eunice Aleixo

Diretora Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - Ipaam
AV.Mario Ypiranga Monteiro ,3280
MANAUS -AMAZONAS
CEP.: 69050030

Assunto: Licença BR 319

Senhora Diretora Presidente,

1. Sirvo-me do presente para cumprimentar V. S3 e solicitar informação sobre emissão
de licenças/autorizações ambientais para a BR 319, nos anos de 2014 e 2015, bem como
cópia das mesmas, se foram emitidas.
2. A informação é fundamental para concluirmos a análise dos fatos observados na
vistoria realizada, onde se contatou atividades em execução naquela rodovia.
Atenciosamente,

-. . .

, A

.

.

Original Assinado

MARIO LÚCIO DA SILVA REIS

Superintendente do IBAMA

IBAMA
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IB AMA/AM 1
GOVERNO DOE sTAI

AMAZONAS

Ofício n.° 1063/20! 5/1 PAAM-CAB

Manaus, 25 de Agosto de 2015

A Sua Senhoria o Senhor

MÁRIO LÚCIO DA SILVA REIS

Superintendente do IBAMA no Amazonas
Rua Ministro João Gonçalves de Souza, s/n° - Km 01 - Br 319,
Distrito Industrial - CEP: 69075-830
Manaus •- AM

Assunto: lincaminhando Licenças Ambientais

MMA/1BAMA/SUPE$/Atf

DOCUMENTO:/?ASenhor Superintendente.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, *e considerando contato telefôni
mantido com V.S" nesta data, estamos encaminhando em anexo a cópia das Licenças

Ambiental Única - LAU de n°s 394/14 c 422/14, de interesse da Superintendência
Regional do DNIT/AM/RR referentes as Rodovias BR 174 e BR 319, respectivamente..

Atenciosamente,

/ kju^qS^^

ana eujjio,

. -Diretora-Presidente do IP A AM

Recebido
*/-á£L

Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro

POOK (921 2123-<>7Í0/Fax. 2I23-A756
Manaus • \M - CEP fio 056*030

Wtb laja JBUSL801SQ3 \S

1PAAM
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

r.'i tf*

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU W 422/14
O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, no uso

das atribuições que lhe confere a Lei nç 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que
autoriza a:

Interessado: Superintendência Regional do DNIT/AM/RR.

Endereço para correspondência: Av. Mário Ypiranga Monteiro, n° 2479, Flores, ManausAM

( \ P.J/CPF: 04.892.707/0002-91

Inscrição Estadual:

Fone: (92) 3878-5703/5704

Fax: (92) 3878-5745

Registro noipaam: 1012.2327

Processo Na: 0406/T/13

Atividade: Manutenção/recuperação de rodovia
Localização da atividade: Rodovia BR 319 (BR 174), nos subtrechos:
- Subtrecho Rio Tupana - km 177,80 (60°48'001"W/ 04°11 '3,202"S) até Rio Igapó-Açú - km
260,00 (61°17'32,53"W/ 04°42'41,00"S), com extensão de aproximada 82,20 km.
- Subtrecho Igapó Açu - km 260,00 (61°17'32,53"Vv704"42'41,00"S) atè o Igarapé do Caetano km 432,4 (62o20'31.35"W/05a49'42.40"S) com extensão aproximada de 172,4 km
- Subtrecho Igarapé do Caetano - km 432,4 (62o20'31,35"W/05°49'42,40"S) até o Igarapé do
Piquiá, km 513, 10 (62°48'3Q,45"W/05o22'15,77"S) com extensão aproximada de 172,4 km

- Subtrecho Igarapé do Piquiá - km 513,10 (62°48'20,7rW/05°22,13,26"S) até a entrada da BR
230 - km 655,7 (63°16'11,03"W7 07°33'46,55"S), com extensão aproximadamente 142,60km.
Finalidade: A atividade de serviços de obras de manutenção/recuperação da BR 319 ( 174, Rio

Tupunã, km 177.80 até a entrada da BR 230, km 655 7 (obras de substituição de bueiros: conforme
as pontes de madeira, remendos localizados, tapa buracos, limpeza inferior da rodovia, composição
de aterros erodidos esporádicos, estabilização de taludes e demais atividades previstas no parágrafo
1o, do art. 2o da Portaria Intermínisterial n° 423. de 26 de Outubro de 2011.
Potencial Poli idor/Deckadador: Médio

Porte: Excepcional

Prazo de VALiOADK desta Licença: 01 Ano.
Atenção:
•

Esta licença é composta de 17 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo nau cumprimento/atendimento

•
•

sujeitara a sua invalidação c/ou as penalidades previstas cm normas.
Esta licença não comprova nem substitui n documento de propriedade, de pnsse ou de domínio do imóvel.
Esta licença deve permanecer na localizaçio da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus-AM,

15 AQü 2014

VU
José Carlos Monteiro de Souza

io Ademir Stroski

diretor Técnico

iretor Presidente

Av Mario Ypiranga Monteiro, 3280- Parque 10 de Novembro
Fone: (92) 2123-6760/Fax. 2123-6756
Manaus - AM-CEP 69.050-030

web: www,ipaajn.arn.gov br

IPAAM
GOVf-RNO DO I

•

RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA - LAL N" 394/14
1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada

Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico
de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais,

conforme art.24, da Lei n"3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de 120
dias, antes do vencimento,conforme art.23, da Lei n°.3.785 de 2-1 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no processo n".
2044/1714.

4.

Ioda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na su;i
automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma,

devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um
destes itens.

6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal.
Estadual e Municipal.
7. As ações interveiitivas de manutenção/conservação ficarão restritas ã faixa de domínio da Estrada
BR-174;

8. E vedado a supressão vegetal, abertura de vias, extração mineral, logística ou instalação de
equipamentos dentro dos limites das Unidades de Conservação;

9.

Manter em arquivo, e à disposição do IPAAM: Relatórío(s) de Gerenciamenfo(s) de Resíduo(s)
Sólido(s) e Líquido(s);

10. Esta autorização contempla a intervenção em 3,575 ha de APP- Área de Preservação
Permanente, com vistas a reconstrução de pontes de madeira sobre o Igarapé Jatuarana, (extensão
de 24m), Rio Amapá (extensão de %m). Rio Malupiri (extensão de 84m). e a remoção de 05
(cinco) bueiros, que serão substituídos por um BSTC- BueiroSimplesTubolarde Concreto e qualro
BITC Bueiro Triplo Tubolar de Concreto, ambos com l,20m a l,50m de diâmetro, e 20,0m a
28,0m de comprimento.

11. Quando da intervenção em APP, adotar e implementar medidas preventivas de contenção de
processo erosivo superficial, e de carreamento de material pedológico nos cursos d água;
12. A executora do serviço de manutenção/conservação da BR 174 deverá estar devidamente cadastrada

junto a este IPAAM. bem comano CTE*(Cadastro Técnico Federal) / IBAMA;
13. Ioda madeira a ser utilizada no processo construtivo da(s) ponte<s) de madeira deverá estar
devidamente legalizada, comprovada via DOF - Documento de Origem Florestal;
14. Manterem arquivodurante o período interventivo: cópiasdo DOF, e das respectivas notas fiscais;
15. E vedada a comercialização e/ou qualquer outro tipo de utilização direta da madeira, oriunda de
processo de supressão de vegetação secundária, nas suas diferentes formas; e
16. Os resíduos .ferrosos e material conlaminado gerados em função do processo interventivo deverão
ser segregados. acondicionados, transportados e destinação final ambientalmeníe adequada,
conforme preceitos legais vigentes.

RECEBI O ORIGINA,

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

/

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU N^ 394/14
O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO /AMAZONAS - IPAAM. no uso

das atribuições que lhe confere a Lei n" 3.785 de 24 de Jiftio de 2012, expede a presente Licença que
autoriza a:

Interessado: Superintendência Regional do DNIT/AM/RR.
Endereço para correspondência: Rua Recife, n° 2479, Flores, Manaus-AM
CNP.I/CPE: 04.892.707/0002-91

Inscrição Estadual:

Eone: (92) 3878-5703

pAX:

Registro no IPAAM: 0703.2301

Processo N2: 2044/T/14

Atividade: Manutenção/recuperação de rodovia

Localização da Atividade: BR 174, entre as coordenadas geográficas P1 61°25'44 15"W
e05°48TJl,01"S, P1 61°28'19,85"We05o36'20,66"S, Manicoré-AM

Finalidade: A atividade de atividade de serviços de manutenção (conservação/recuperação) da

Estrada BR - 174, entre: trecho do km 428.00 (61o25,50,529"W / 5°47'48,578"S) ao km 512 00
(61°50'10,535"W / S-iyo.srS) com extensão de 84,00km, área interventiva de 108,519 ha' e
autorizará a reconstrução de 03 (três) pontes de madeira sobre o Igarapé Jatuarana (extensão de

24m), Rio Amapá (extensão de 96m), Rio Matupiri (extensão de 84m), e a remoção de 05 (cinco)
bueiros, que serão substituídos por um BSTC- Bueiro Simples Tubolar de Concreto e quatro BTTC Bueiro Triplo Tuboiar de Concreto, ambos com 1,20m a 1,50m de diâmetro, e 20,0m a 28,0m de

comprimento, está ambientalmente adequada

PotencialPoluidor/Decradador: Grande

Porte: Médio

,

Prazo de validade desta Licença: 01 Ano.
Atenção:

• ' Esta licença è composla de 16 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo nâo
•
•

cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas cm normas.
Esta licença não comprova nem substitui odocumento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
Esta licença deve permanecer na localização da atividade cexposta de forma visível (frente c verso).

Manaus-AM,

25 JUL 2014

los Monicir
José CirioS
Mrilileira de Souza

A/ít/nio Ademir Slroski

{Diretor Técnico

diretor Presidente
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Av. Mario Ypiranga Monteiro. 3280- Parque 10 de Novembro
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVA
Divisão Técnico Ambiental - Am

MEM. CIRC. 02005.000022/2015-40 DITEC/AM/IBAMA

Manaus, 27 de agosto de 2015
A GABIN/PRESI, DILIC, DIPRO.

Assunto: Encaminha DESPACHO 02005.004351/2015-60 NLA/AM/IBAMA com
relatório de vistoria da rodovia BR319.
1. Cumprimentando-lhes cordialmente, considerando a Portaria Ibama nQ 23 de

27/11/2014, encaminho, para análise e manifestação, o DESPACHO nQ
02005.004351/2015-60/NLA/AM/'BAMA, com relatório de vistoria realizada de 19 a

22/08/2015 na rodovia BR319. Aguardo orientação quanto aos procedimentos a sarem
adotados por esta Superintendência.

GEANDRO GUE

Superintendent

OPAÍ/TOJA
rtutodfí IBAMA

A coT^a
C\A'-^

vilões
sopn$*l

%tma Veil de Souza
Caoiimúm d« licenciamento de

Trarispones, Rodovias e Ferrovias
COTRA/CGTMOiDILIC/IBtttA

IBAMA
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EM BRANCO

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEL

Núcleo de Licenciamento Ambiental -Am
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DESPACHO 02005.004351/2015-60 NLA/AM/IBAMA
3S.

Manaus, 25 de agosto de 2015
Ao: Gabinete - Am

Assunto: Encaminhar Relatório de Vistoria referente à BR 319.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, no ensejo, vimos encaminhar o Relatório de Vistoria da
BR 319 para conhecimento e para os encaminhamentos que julgar necessários.

(\\M-, <à*L&L. (VwttM.
LUIZETEWARIA DA SILVA MAIA

Coordenadora do NLA/AM/IBAMA

IBAMA

p f,. t/i

25/00/2015 - 22:04

MBRANCO
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUROS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBAMA

SUPERINTENDÊNCIA DO ESTADO DO AMAZONAS - SUPES
DIVISÃO TÉCNICA - DITEC
M M A

RELATÓRIO DE VISTORIA

l.N°DAORDEMDE

2. NOME DA OPERAÇÃO

FISCALIZAÇÃO
AM 08585

3. NOME E CÓDIGO DA
UNIDADE

VISTORIA EM TRECHO DA

SUPES/AM

BR 319

4. OBJETIVO DA OPERAÇÃO

Realizar vistoria a fim de verificar a regularidade ambiental de obras de manutenção/conservação da
rodovia BR 319.
5. DADOS DOS RESPONSÁVEIS PELA VISTORIA.
5.1. NOME

5.2. FUNÇÃO

5.3. N° DA MATRICULA

LUIZETE MARIA DA SILVA MAIA

CHEFE DE EQUIPE

SIAPE: 11513264

6.

EQUIPE:
IBAMA

LUIZETE MARIA DA SILVA MAIA -ANALISTA AMBIENTAL/IBAMA/SUPES-AM;
I

FRANCISCO CORRÊA DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL/IBAMA/SUPES-AM;

D

JULIANA DOS SANTOS SENA- AGENTE AMBIENTAL FEDERAL/IBAMA/SUPES-AM

D JOÃO GUILHERME DA SILVA MACHADO - AGENTE AMBIENTAL
FEDERAL/IBAMA/SUPES-AM

7. HISTÓRICO DA AÇÃO

Em cumprimento a Ordem de Fiscalização AM 08585 a equipe anteriormente identificada, esteve em
campo, ao longo da BR 319, no período de 19 a 22/08/2015.

Como se tem conhecimento, o deslocamento terrestre, é o principal meio de transporte entre média e
longa distâncias, se mostrando como de utilidade indescritível para as economias, sociedades e
indivíduos. A BR 319, da mesma forma, tem importância primordial para o deslocamento de cargas e
pessoas entre os municípios de Manaus/AM e Porto Velho/RO, e demais regiões.

Segundo dados constantes no processo n° 02001.006868/2005-95, em especial no PARECER N°
078/2009 - COTRA/DILIC/IBAMA, que analisou a viabilidade ambiental das obras de
pavimentação/reconstrução da Rodovia BR 319, no trecho entre os km's 250 a 655,70, com 405,7 km
de extensão no Amazonas, a BR 319 possui trechos que apresentam situações bem distintas entre si.
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Devido a este fato, a rodovia, para fim de estudos ambientais, ficou assim dividida até a pres
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO
CIDADE DE MANAUS-TRAVESSIA RIO

SEGMENTO A

KM INICIAL

KM FINAL

0,00

177,80

655,7

877,4

KM INICIAL

KM FINAL

177,8

250,00

250,00

655,70

TUPANA

ENTRONCAMENTO BR 230 - INÍCIO

SEGMENTO B

TRAV. RIO MADEIRA

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE

(PAVIMENTAÇÃO/RECONSTRUÇÃO)
SEGMENTO C

TRAVESSIA RIO TUPANA -

FIM DAS

OBRAS
TRECHO CENTRAL

COM DEMANDA DE EIA/RIMA

O TRECHO CENTRAL, com 405,7 km de extensão, devido à situação em que vinha se apresentando,
com apenas resquício do asfalto original, sistema de drenagem comprometido, necessidade de
execução/recuperação de mais de uma centena de pontes, de construção e reconstrução de bueiros, e
de atividade de jazidas de empréstimo de material para a construção da estrada, de identificação de
áreas de bota fora de material excedente da obra, local para construção de canteiro de obras, etc, vem
se mantendo em compasso de espera da conclusão de seu EIA/RIMA por parte do DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Estradas, a para sua avaliação definitiva pelo IBAMA,
órgão responsável pelo seu licenciamento ambiental, como estabelece a LC 140, de 08/12/2011.

Neste contexto, a equipe anteriormente identificada, realizou a vistoria ao longo da rodovia BR 319.
entre Manaus/AM e o município de Humaitá/AM, com especial atenção aos 405,7 km identificado
como TRECHO CENTRAL.

8.

DA VISTORIA

Primeiramente a equipe se deslocou ao final do trecho a ser vistoriado, chegando ao município de
Humaitá, de onde iniciou seu retorno para Manaus, e ao longo da vistoria foram identificadas e
registradas diversas situações cujos dados coletados serão aqui abordados.

Inicialmente verificamos que o DNIT contratou algumas empresas para realizar obras ao longo da BR.
Tanto na parte dos SEGMENTOS A, B e C quanto no TRECHO CENTRAL.

As empresas contratadas pelo DNIT, por sua vez, contrataram outras empresas para realizar diversos
serviços.

Das empresas diretamente contratadas pelo DNIT, identificamos a TESCON ENGENHARIA LTDA
(TESCON), CNPJ 39.785.563/0001-78, com endereço: SCRN 708/709, Bloco B 43, Sala 101 a 105,
Asa Norte, Brasíçia/DF, CPE: 70741-620 e a CMM - Construtora Meirelles Mascarenhas LTDA
(CMM), CNPJ 03.477.793/0001-22, com endereço à Rodovia PA, 287, km 92, Zona suburbana,
Redenção/PA, CEP: 68.551-000.
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A TESCON teria subcontratado a empresa AGO Engenharia (AGO) para administrar se
execução ao longo de aproximadamente 160 km.

Por sua vez, a CMM, segundo nos foi informado no momento da vistoria, subcontratou a empresa IPÊ
Construtora (IPÊ) para construir obras de artes correntes. Que a Ipê inicialmente construiria mais de
100 bueiros mas que já se falava que este número havia reduzido para menos de cem por falta de
recursos financeiros.

Para execução dos serviços na rodovia, nos deparamos com mais de 82 (oitenta e duas) máquinas e
equipamentos, dentre elas constavam: pá carregadeiras, motoniveladoras, caminhões toreiro
(caminhão adaptado para transporte de madeira em tora), rolos pé de carneiro, caminhões, caminhõespipa, tratores de esteira, retroescavadeiras, trator tipo girico com arado, caminhão de combustível,
máquinas escavadeiras tipo PC 320, PC 200, PC 160 E PC 2015 e, ainda, um cavalo mecânico.

EQUIPAMENTOS/MAQUINARIOS A SERVIÇO DA BR 319
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Máquina em operação da estrada

Máquinas em uso operação na estrada

Dos serviços em execução identificamos que os mesmos se encontram em diversos estágios, desde
serviços de terraplenagem com cortes e aterros, até a execução da pista de rolamento que, segundo
informação colhida no momento da vistoria, contempla sua execução final em uma composição de
solo/cimento na proporção de 28 sacos de cimento para cada 20 metros de pista executado. Vale
registrar que foi insinuado por trabalhadores que esta proporção estaria sendo desrespeitada, onde as
construtoras usualmente adotam a proporção de 10 sacos de cimento para cada 20 metros de pista
executado. Dos serviços contratados pelo DNIT não envolve o pavimento em asfalto mas sim a
terraplenagem e o pavimento em solo/cimento, segundo informações colhidas ao longo da vistoria.

É visível ainda que houve supressão de uma grande área de vegetação ao longo da estrada,
considerando que o TRECHO CENTRAL, os 405,7km passivo de EIA/RIMA, se apresentava com a
vegetação em avançado estágio de regeneração, onde era comum se avistar a pista com a largura
média de 5 metros, e os serviços atuais em execução abrangem a largura que varia de 12 (doze) a mais
de 18 (dezoito) metros de largura.

Estrada antes

da

intervenção,

aproximada de 5 metros.

com

largura

Execução da pista com largura variando de 12 a
18,6m.
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Serviços em execução com largura da pista Serviços em execução com largura da pista
atingindo 18,6m.
atingindo 18,6m.
Outra situação presenciada disse respeito à importação de material (solo) para a execução da estrada
cuja procedência não se soube identificar e ainda o bota-fora do material excedente que geralmente é
depositado ali mesmo, na lateral da faixa de domínio da rodovia.
Especificamente para os SEGMENTOS vistoriados, temos a relatar:
a) Saindo de Humaitá, seguindo até o entroncamento com a BR 230, (trecho coincidente da BR 319

com a BR 230), uma fração do trecho identificado como SEGMENTO B, se observou que a rodovia
passou por serviços de melhoramentos recentemente, incluindo sua sinalização. Este trecho faz parte
de TAC firmado entre o IBAMA e DNIT. —,

,--r>

,-, /,

/

Este SEGMENTO se apresenta em bom estado de conservação/manutenção.

Trecho da rodovia com recuperação executada recentemente, onde se avista a sinalização das pistas.
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b) vistoria a partir do entroncamento da BR 319 com BR 230, TRECHO CENTRAL,

EIA/RIMA, onde se observou vários serviços em execução como descrito a seguir:
No entroncamento da BR 230 com a BR 319, foi identificada uma placa de obras do Governo Federal

(coordenadas geográficas: 07° 16' 26,8" S e 63° 05' 42,5" W) que trata a respeito da execução dos
serviços de conservação/manutenção BR 319 —Igarapé Veloso/Entroncamento BR 230 - Extensão:
142,6 km. A obra tem orçamento de R$ 9.791.978,72, com data de início dos trabalhos em
08/08/2013 e finalização até 08/08/2015.
—

PÀf

Cowservaçlo/manutenção BR319

igarapé VelWEntrocamentoBRSD
Utàiítbrr.

^frWKr^T^1

jmímeadimmtutíc H 31/ m* vm^utauuti

DNIT

Raça de identificação da Obra

Pelo que foi informado durante as entrevistas realizadas com os trabalhadores que estavam
executando a obra, existem empresas que foram contratadas pela Tescon Engenharia Ltda para a
execução de alguns serviços, sendo identificado que a empresa AGO Engenharia de Obras estava
executando os serviços de manutenção e reparos da estrada no trecho entre o entroncamento da BR230/BR-319 até a Vila de Realidade (coordenadas geográficas: 06° 58' 46,6" Se63° 05' 49,1" W).

Durante o trajeto percorrido pela equipe do Ibama, foi possível observar que neste trecho a empresa
executou atividade de tapa buracos, com a reposição de solo (principalmente nas áreas laterais da
estrada) e sua compactação, sendo observado pontos com resquícios de asfalto.
Também foi identificada a presença de diversas máquinas utilizadas na manutenção da estrada, tais
como PC 200, PC 160, PC 320, PC 160, PC 215, Pá Carregadeira, Rolo Pé de Carneiro, Caminhões, e
outros.
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Foi realizada a medição da pista central e do acostamento da estrada, sendo identificado que nas
coordenas geográficas 07° 16' 26,8" S e 63° 05' 42,5" W a mesma possui 12 m de largura (leito
regular e acostamento).

Conferência da largura da estrada.

Nas coordenadas geográficas 06° 34' 11,2" S e 62° 57' 03,0" W foi localizada uma jazida de
empréstimo, que estava distante aproximadamente 1.750 m do leito da rodovia. Ao solicitar a licença
ambiental da área onde os trabalhadores estavam fazendo a extração do material utilizado na
reparação da rodovia, fomos informados que não existia qualquer Licença ou Autorização no local e
que naquele momento não estava presente a pessoa responsável que soubesse informar sobre a
existência de tal licença, que a mesma poderia estar no escritório da empresa em Humaitá/AM.
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Jazida de empréstimo

Nas coordenadas geográficas 06° 34' 06,41" S e 62° 56' 49,05" W a equipe passou por uma ponte que
estava danificada e por este motivo, foi construído um acesso lateral, onde parte do curso d'água foi
aterrado, conforme pode ser observado na figura abaixo. Foi realizada uma avaliação visual do curso
d'água, sendo identificado que o mesmo está seriamente obstruído, uma vez que não foi observada a
passagem da água de um lado para o outro do acesso construído, também é possível observar que a
água está parada e densa, situação provocada pela acumulo de solo depositado no leito do igarapé.
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Alguns metros à frente deste ponto foi localizado um bueiro, que foi construído com a finalidade de
promover a passagem do curso da água anteriormente citada, entretanto, se observa que até o
momento da vistoria não foi realizada qualquer atividade relacionada a contenção do solo solto
depositado nas laterais, que visivelmente está sendo carreado para o fundo do leito do igarapé.

Página 9 de 30

b

ICO

Nas coordenadas geográficas 06° 32' 55,75" S e 62° 56' 39,47' W foi identificada outr
empréstimo utilizada pela empresa Tescon na manutenção da rodovia (identificada como estaca
E1243). Esta jazida está localizada na área lindeira da rodovia e possui um curso d'água entre os dois
pontos em que o material foi retirado. Conversamos com o caseiro da propriedade, que informou que
a empresa extraiu o material e não fez qualquer reparo na área. Durante a vistoria, foi possível
observar que uma parte do material que se encontra solto está carreando para o curso d' água existente
ali próximo.

Nas coordenadas geográficas 06° 21' 59,6" S e 62° 48' 12,4" W foi realizada nova medição da
estrada, sendo identificado que neste ponto a mesma possui 13,60 m de largura (incluindo o leito
regular da estrada junto com a margem da rodovia). E ainda que neste ponto já foram executados os
serviços na estrada, incluindo as atividades de cobertura com o material coletado nas jazidas de
empréstimo e a compactação do solo.

Nas coordenadas geográficas 06° 13' 02,3" S e 62° 40' 34,7' W, foi localizada uma base de apoio
(alojamentos) da empresa Ipê Construtora, que foi contratada pela empresa CMM para realizar a
construção de bueiros em dois trechos da rodovia, cada um de aproximadamente 80 km, sendo um
trecho a partir do entroncamento da BR 319/BR 230 até a ponte do rio Piquiá e o segundo trecho a
partir da ponte do rio Piquiá até o entroncamento da BR 319/M 364 (estrada de Manicoré).
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Sarviço realizado na estrada
Nas coordenadas geográficas 06° 09' 08,7' S e62° 36' 55,8 W foi localizado outro bueiro construído,
sendo observado que o curso d'água foi totalmente aterrado e que a empresa não adotou providencias
no sentido de minimizar os efeitos do dano local provocado, uma vez que parte do material
depositado nas margens do curso d' água estão sendo carreados para o seu leito e atingindo inclusive a
mata riparia. Aparentemente o serviço executado provocou a estagnação do curso d'água a montante
do ponto de interseção.

Nas coordenadas geográficas 06° 07 18,4" S e 62° 35' 23,5" W foi localizado um bueiro que foi
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construído em uma área seca, entretanto, foi identificado que se trata de um curso d'i
conforme se observa na figura abaixo.
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Fonto vistoriado

Nas coordenadas geográficas 06° 06' 53,0" S e 62° 35' 01,9" W foi localizado um bueiro em
construção (estava em fase de concretagem de sua base), onde a execução da obra estava sendo
realizada por funcionários da Construtora Zequimlima Ltda ME a serviço da empresa CMM.
Durante a vistoria foi possível observar que não havia água no local de construção do bueiro, sendo
identificado que a empresa estava usando bomba de sucção para conseguir água para preparar o
concreto. Foi observado que possivelmente se tratava de um curso d' água intermitente, com seu leito
aterrado e que parte da vegetação ciliar foi suprimida com a passagem das máquinas no momento da
preparação do solo para receber a estrutura do bueiro.

Nas coordenadas geográficas 06° 06' 30,1" Se 62° 34' 42,9' W foi identificada uma ponte que
passou por manutenção recentemente. Como pode ser observado na figura abaixo a empresa que
executou os serviços não adotou qualquer medida preventiva a fim de evitar que o material

depositado nas cabeceias da ponte fossem carreados para o leito do igarapé, podendo provocar o
assoreamento do curso d'água. Também foi possível identificar a presença de resíduo vegetal
proveniente da regeneração natural que foi suprimido e se encontra revolvido com o solo.
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Área vistoriada

Nas coordenadas geográficas 06° 06' 11,2" S e 62° 34' 27,0" W encontramos o alojamento da
empresa Construtora Zequimlima Ltda ME.

Nas coordenadas geográficas 06° 05' 00,3" S e 62° 33' 38,0" W foi identificada uma ponte que estava
interditada e por tal motivo foi construído um desvio lateral para manter o fluxo da rodovia.
Conforme observado nas demais intervenções envolvendo o ponto de interseção da rodovia com o
curso d'água, foi possível identificar que não foram adotados os devidos cuidados quanto a

preservação do curso d' água no sentido de evitar que o material utilizado na construção do acesso seja
depositado no fundo do leito do igarapé quando do período de precipitação de chuva.
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Nas coordenadas geográficas 06° 01' 01,3" Se62° 31' 9,9" W foi identificada outra ponte que
interditada, sendo construído um desvio lateral para manter o fluxo da rodovia.
Conforme foi observado nas demais intervenções envolvendo o ponto de interseção da rodovia com o
curso d'água, identificamos que não foram adotados os devidos cuidados quanto a preservação do
curso d'água no sentido de evitar que o matéria utilizado na construção do acesso seja carreado com
a chuva e depositado no fundo do leito do igarapé. Ressaltamos que não tem como garantir que os
serviços identificados tenham sido executados em período recente.

Fonto vistoriado

Nas coordenadas geográficas 05° 57 49,9" S e 62° 28' 56,5" W foi identif icada uma ponte que estava
interditada, sendo construído um desvio lateral para manter o fluxo da rodovia.
Conforme foi observado na intervenção envolvendo o ponto de interseção da rodovia com o curso
d'água, identificamos que não foram adotados os devidos cuidados quanto a preservação do curso
d'água no sentido de evitar que o material utilizado na construção do acesso seja carreado com a
chuva e depositado no fundo do leito do igarapé. Da mesma forma, ressaltamos que não tem como
garantir que os serviços identificados tenham sido executados em período recente, no entanto, é
evidente a necessidade de fazer a recuperação da área para minimizar o dano ambiental causado.
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Foi realizada nova medição na largura da estrada nas coordenadas geográficas 05° 48' 11,4" S e 62°
19' 18,3" W e 05° 37 54,0" S e 62° 12' 40,2" W sendo identificado que a largura média neste trecho
foi de 18,6 m, considerando o leito trafegável e as margens da estrada.

Nas coordenadas geográficas 05° 36' 43,5" S e 62° 11' 57,0" W foi identificado que o canteiro de
obras da empresa CMM ainda estava sendo instalado. Observamos ainda que no momento da vistoria
estavam executando serviços de construções na rodovia que se estendia até as coordenadas

geográficas 05° 35' 42,4" S e 62° 11' 17,7' W, restando um trecho de aproximadamente 85 km de
extensão que permaneciam sem qualquer atividadede construção.

Deduzimos que os serviços em execução na rodovia (considerando o trecho de 320 km) envolveu o
mínimo de 7 (sete) metros de supressão de vegetação ao longo de suas margens.

Observando o trecho que ainda não passou por este procedimento, foi possível notar a presença de
espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas estabelecidas ao longo da margem da estrada.
Nas coordenadas geográficas 05° 03' 26,6" S e 61° 39' 24,7' W foi identificado outro trecho onde
estão sendo executados os serviços de construções na rodovia sob responsabilidade da empresa
Tescon Engenharia Ltda.
Conforme informado nas placas que tratam a respeito da execução da obra, a empresa Tescon é
responsável pela Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) de pontes de
madeira na rodovia BR-319 e também é responsável pela Execução dos serviços de manutenção
(conservação/recuperação) na rodovia BR-319 - Igapó Açu até o entroncamento da BR-174(B)/AM364.
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Raças de identificação da obra

Nas coordenadas geográficas 04° 57 43,2" S e 61° 33'04,4 W" está localizado o acampamento da
empresa Tescon.

Nas coordenadas geográficas 04° 57 25,4" S e61° 32'56,9 W" foi realizada a conferência da largura
da estrada em que os serviços ainda estão sendo executados, sendo identificado que a pista de
rolamento possui 6 (seis) metros de largura e as margens (acostamento) possuem 4,50 e 5,30 metros
de largura. Ainda neste trecho, foi observado que as margens não estão no mesmo nível da pista de
rolamento, sendo mensurado uma diferença de 1,30 m de altura a ser aterrada em um dos lados e 0,60
m de altura de aterro no outro lado.

Ao longo da estrada foram visualizados bueiro com tubos paralelo, nas coordenadas geográficas 04°
55' 28,3" S e 61° 30'06,8 e 04° 55' 20,1" S e 61° 2955,6 W, não sendo observada a passagem de
água por eles, entretanto, foi observado que os mesmos estavam próximos de áreas alagadas.

Nas coordenadas geográficas 04° 45' 22,6" S e 61° 18'46,2 W foi identificada uma jazida de
empréstimo localizada na faixa de domínio da estrada, sendo observado ainda que houve supressão de
vegetação, entretanto, não foi visualizado os restos da vegetação.
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Nas coordenadas geográficas 04° 43' 52,4" S e 61° 18'02,1 W está localizado o canteiro de obras da
empresa Tescon, sendo identificado que neste local estava sendo armazenada toda a madeira que será
utilizada na reforma das pontes. Considerando que a equipe não dispunha de tempo para efetuar a
medição da madeira peça por peça, pois os lotes apresentavam peças de diferentes tamanhos (tanto no
cumprimento quanto na largura e espessura da peça), optou-se por medir algumas peças e obter a
média das suas dimensões (largura x espessura x cumprimento), resultando que a empresa possuía em
depósito 272,60 m3 de madeira serrada (classificada como bloco, quadrado ou filé).

Rátio da empresa Tescon
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Ao consultar o módulo do sistema DOF, foi observado que a empresa Tescon não possui pátio

homologado no local onde a madeira está depositada, sendo ainda identificado que existe apenas um
pátio que foi cadastrado pela empresa em 23/10/2013 para funcionar no KM 250, BR-319, Borba/AM
(coordenadas: 04° 39' 07,8" S e61° 15' 51,4" W) no qual nunca recebeu madeira (uma vez que não
foi homologado pelo OEMA).
b.2) Das vistorias nos canteiros de obra/alojamentos temos que:

b.2.1) Alojamento da Ipê Construtora, que se diz contratada da CMM, e está instalada às
coordenadas geográficas 06° 13' 02,3" S e 62° 40' 34,7" W:

A sede da IPÊ Construtora, CNPJ 06.102.384/0001-30, está localizada à Av: Boa Sorte, s/n°, Centro,
Pau Darco/PA, CEP 68545-000 e tem como representante/procurador Cloves Tempone Barreto, CPF
572.889.412-72.

Alojamento de trabalhadores

Vista interna do alojamento

Gerador com óleo vazando para o solo

Banheiros e sanitários
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Efluentes lançados diretamente no solo

Armazenamento de combustível em vasilhames

plásticos

O alojamento foi construído há mais ou menos 60 dias, aloja em torno de 17 (dezessete) pessoas, e
está instalado dentro da propriedade do Catarmos (imigrantes do sul do país que ali se estabeleceram
há muitos anos).

Nos foi informado que a alimentação dos trabalhadores é preparada no próprio alojamento e levada às
frentes de trabalho em marmitex.

No alojamento e frentes de serviços não existem e nunca existiu banheiros químicos.
O alojamento é construído em madeira e coberto com palha e lona plástica e com o mesmo tipo de
lona plástica se fecha parte do ambiente. Existe em torno de 5 (cinco) camas do modelo beliche e
algumas redes.
Para geração de energia são utilizados pequenos geradores, assentados diretamente sobre o terreno
limpo de cujas máquinas escorre óleo/graxa que se mistura ao solo.
Ainda está em construção mas também em uso o local de banho (3) e sanitário (2) com vaso sem o
assento, construídos em madeira e cercados por lona plástica, sem cobertura. Os dejetos/efluentes
procedentes do sanitário e da cozinha são conduzidos por tubulação em PVC e lançados mais adiante
no solo. Os efluentes gerados no banho são lançados diretamente no terreno.

O combustível é armazenado em grande vasilhames de plástico, sem nenhuma proteção.
Para quem se alimenta no alojamento, foi construída uma pequena área, em madeira coberto com
palha onde foi construída uma mesa em tábua de madeira.
b.2.2) alojamento da Construtora Zequimlima Ltda-ME, CNPJ 05.802.666/0001-87, com
endereço à Av. Nordestina, n. 1568, S. Cristóvão, Humaitá/AM, CEP 69800-000, subcontratada da
CMM, localizada às coordenadas geográficas 06° 06' 00,1" Se62°34' 18,5" W.
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Poço de água potável (a céu aberto)

;/mmm

mm

Poço que funciona como coletora de efluente
líquido

••

Pequeno gerador e vasilhame de combustível

Uso de fogo para queima de resíduo

Instalado de forma improvisada, ao lado de uma lagoa, de onde se abastecem de água para banho. A
água para consumo procede de um buraco aberto no chão.
Para a dormida dos trabalhadores, em torno de 8 (oito) pessoas, é utilizado um ônibus.

A comida é feita em uma cozinha construída em madeira e coberta em telha tipo brasilit cujo piso é
em terra batida. Solicitamos a comprovação da procedência da compra dos alimentos mas não havia
nenhum documento ou nota fiscal para comprovar sua procedência.

Os vasilhames de combustível estão lançados diretamente sobre o solo.
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Segundo informações local, o engenheiro que acompanha a execução dos serviços pelo DNIT, se
chama Leonardo.

b.2.3) alojamento de trabalhadores da Tescon.

O alojamento, que está às coordenadas geográficas 04° 57 43,2" S e 61° 33' 04,4" W, é improvisado,
embora os trabalhadores o utilizem há mais de 20 (vinte) dias, possui cobertura em lona plástica e é
aberto nas laterais. Não possui sanitário tampouco banheiros.

Visão da área do alojamento

Visão
interna
do
alojamento
mantimentos e roupas estendidas.

mostrando

Água coletada no igarapé e depositada no freezer Motosserras mantidas no alojamento.
para consumo dos trabalhadores.
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Os trabalhadores dormem em redes e utilizam, para o consumo, água sem tratamento, coletada
diretamente do igarapé.

Foi identificado o armazenamento de 4 (quatro) motosserras, sendo que destas, 3 (três) estavam

adaptadas para uso com broca. Uma possui chassi de n° 364639366, STHIL MS 660 e estava com
sabre e corrente. As demais não foi possível identificar o número do chassi, pois estavam adaptadas
para uso como furadeira, são do modelo STHILMS 381, STHILM MS 250 e STHIL MS 381.
Os vasilhames de combustível estavam depositados diretamente sobre o solo e sem proteção. Estava
visível a impregnação de combustível na parte externa dos vasilhames.

c) no trecho do SEGMENTO A (CIDADE DE MANAUS-TRAVESSIA RIO TUPANA) e
SEGMENTO C (TRAVESSIA RIO TUPANA - FIM DAS OBRAS), a estrada se encontra em
diferentes estágios. Foram observados serviços em execução com trabalhadores laborando, ou serviços
já executados, deles fazendo parte:

c.l) serviços de tapa buracos;

c.2) área onde recentemente foi executado serviço de terraplenagem e que aguarda a conclusão com o
lançamento do pavimento em asfalto;
Nestes SEGMENTOS, se observou que embora houvesse serviço de manutenção em execução, a
rodovia se apresenta precária, com a presença de inúmeros buracos na pista, sendo comum a ausência
de meio-fio, área do acostamento sem asfalto, trechos sem nenhum acostamento, pista desmoronando
restando um pequeno espaço para o veículo trafegar, dentre outros problemas.

SEGMENTO A (CIDADE DE MANAUS-TRAVESSIA RIO TUPANA) e SEGMENTO C

(TRAVESSIA RIO TUPANA -FIM DAS OBRAS)

Presença de buracos na pista

Caminhões do DNIT para uso na BR
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Na pista de rolamento se visualiza que foi

Pista de rolamento recentemente recapeada com

executado o serviço de tapa buraco mas que tem
acostamento precário

asfalto mas sem acostamento

9.

CONCLUSÃO

A rodovia federal, BR 319, localizada no interflúvio dos Rios Madeira e Purus, que liga o município
de Manaus/AM à Porto Velho/RO, ao longo do seu percurso ultrapassa mais de 242 cursos d'águas.
Em sua grande maioria, 66,94% dos casos, são cursos d'água de primeira ordem, e isto comprova que
a rodovia está bem próxima às suas nascentes. Este fato por si só, já querer especial cuidado quando
da execução de serviços visando a sua restauração, manutenção ou conservação.

Na vistoria, se observou que os serviços em execução sob a responsabilidade do DNIT e suas
contratadas, e destas com suas subcontratadas, desprezam as referências quanto às boas práticas
indicadas quando da execução de serviços de engenharia, especialmente à legislação ambiental.
Esta abordagem se prende ao fato comprovado e anteriormente citado neste Relatório, se fazendo
necessário que os executores dos serviços adotem providências urgentes visando se adequarem a
legislação pertinente, em especial quanto ao que citamos a seguir:
a) ao longo da rodovia, não se identificou uma só placa sinalizando que equipes com máquinas e
equipamentos estavam executando serviços no seu percurso, esta ausência de sinalização impõe
insegurança aos seus usuários;
b) ao longo dos 320 km que estão executando serviços de engenharia, poucos caminhões-pipa foram
identificados, não mais q 6 (seis), sendo comum ultrapassarmos longos trechos envoltos em poeira em
suspensão, com visibilidade mínima, contrapondo com a boa prática de construção e ambiental que
recomenda aspergir água quando da execução de serviços de terraplenagem, para impedir a suspensão
dos materiais particulados e assim, se evitar o surgimento de doenças, destas fazendo parte problemas
pulmonares, bem como, garantir a segurança no trânsito. Relevante citar ainda que, ao passarmos pelo
distrito de Realidade, poucas casas foram avistadas em função da poeira em suspensão, ou da fumaça
das queimadas praticadas naquela região. Uma senhora se aproximou de nossa viatura e pediu nossa
intervenção visando melhorar o ar que respiram, impregnados de poluição;
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c) não identificamos em nenhum alojamento o fornecimento de água potável;

d) é uma prática comum entre as empresas não oferecer banheiros/sanitários aos trabalhadores de
campo;

e) não foi possível identificar a procedência da proteína ingerida pelos trabalhadores, havendo
suspeita da compra de animais silvestres que seriam abatidos por caçadores local;
f) a acomodação dos trabalhadores é totalmente inadequada, improvisada, não respeitando suas
necessidades físicas após um dia de trabalho;

g) os cursos d'água interceptados pela rodovia, sofrem impactos negativos e, para minimizar estes
impactos, se faz necessário executar programas visando suas recuperações, caso contrário, fatalmente
deixarão de existir, comprometendo toda a bacia hidrográfica dos Rios Madeira e Purus dos quais são
tributários;

h) todas as jazidas necessitam de licenciamento ambiental, quer estejam na faixa de domínio da
rodovia quer estejam em sua área lindeira. Não foi apresentado, até a presente data, nenhuma licença
para exploração de cascalho/saibro para as áreas demonstradas nos mapas/imagem constantes neste
Relatório;

i) todos os resíduos gerados, efluentes líquidos, resíduos sólidos, necessitam ter destinação adequada,
ambientalmente correta. Na vistoria foi comum se ver o desrespeito a estes preceitos;

j) a vegetação suprimida ao longo dos serviços em execução, mesmo sendo vegetação secundária,
carece de autorização. Não nos foi apresentado, até a presente data, nenhuma autorização para
suprimir os estimados 200 ha de vegetação nem tampouco a comprovação de resgate e destinação de
germoplasma;
k) nenhum programa de afugentamento de fauna nos foi apresentado para as áreas que sofreram
interferência, tampouco a destinação de fauna resgatada e/ou ferida;
1) há necessidade do documento de comprovação da origem dos 272,60 m3 de madeira serrada,
identificadas no canteiro de obras da Tescon;

m) se faz necessário comprovar a autorização de uso da água extraída dos mananciais próximos às
obras;

n) que todas as empresas comprovem seu registro junto ao Cadastro Técnico Federal;
o) que seja apresentado o licenciamento ambiental para os serviços em execução ao longo do trecho
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vistoriado por esta equipe.

Por fim, recomendamos que este assunto seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego,
quanto às condições em que se encontram os trabalhadores das obras.
Que seja dado ciência ao Ministério Público Federal quanto aos serviços que estão em execução ao
longo dos 405,7 km da BR 319, TRECHO CENTRAL, até então submetido ao EIA/RIMA.
Que o DNIT e suas subcontratadas sejam NOTIFICADAS para apresentar as licenças ambientais e os
documentos pertinentes aos itens anteriormente elencados, em um prazo de 5 (cinco) dias, c que.
findo este prazo, não havendo a apresentação da documentação solicitada, sugerimos encaminhar o
assunto à DIPRO para adoção das providências administrativas cabíveis, visando punir os
responsáveis pelas irregularidades aqui apontadas.

9. ASSINATURA

A,, s i
I
LUIZETEMARIA DA SILVA MAIA
Analista Ambiental, mat. 1513262

FR/^CISCO CORRÊA DE SOUZA
Anpsta Ambiental, mat. 2356206

A)LIANA DOS SANTOS SENA
Analista Ambiental - mat. 2576689

JOÃO GUILHERME DA SILVA MACHADO
Agente Ambiental Federal, mal. 0530798-0

10. DATA DO RELATÓRIO:

25/08/2015
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Ponto 4 - 06° 14' 33,06" S e 62° 42' 12,04" W (Trecho em execução)
Ponto 5 - 06° 06' 00,13" S e 62° 34' 18,48" W (Trechoem execução)
Ponto 6 - 05° 57' 49,85" S e 62° 28' 56,54" W
Ponto 7 - 05° 48' 11,40" S e 62° 19' 18,30" W

Coordenadas geográficas:
Km 655,7 - 07° 33' 44,59" S e 63° 16' 12,91" W
Ponto 1-07° 16'26,80" S e 63° 09' 42,46" W
Ponto 2 - 06° 58' 46,64" S e 63° 05' 49,14" W

Ponto 3 - 06° 34' 06,41" S e 62° 56' 49,05" W

acima.

Ponto 10 - 05° 11' 59,77" S e 61° 50' 09,31" W
Ponto 11 - 04° 45' 22,60" S e 61° 18' 46,70" W
Km 250 - 04° 38' 51,00" S e 61° 15' 39,35" W

Ponto 8 - 05° 35' 42,40" S e 62° 11' 17,70" W
Ponto 9 - 05° 25' 20,08" S e 62° 05' 03,56" W

è^o

ViN^

Observação: Quanto ao EIA/RIMA da BR 319 (Trecho central) dos seus 405,7 km se observou que já foram alterados 320 km como demonstrado na figura
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Ponto 9 - 05° 25' 20,08" S e 62° 05' 03,56" W
Ponto 10-05° 11'59,77" Se 61° 50'09,31"W

Ponto 6 - 05° 57' 49,85" S e 62° 28' 56,54" W
Ponto 7 - 05° 48' 11,40" S e 62° 19' 18,30" W

Ponto 3 - 06° 34' 06,41" S e 62° 56' 49,05" W

Ponto 11 - 04° 45' 22,60" S e 61° 18' 46,70" W
Km 250 - 04° 38' 51,00" S e 61° 15' 39,35" W

Ponto 8 - 05° 35' 42,40" S e 62° 11' 17,70" W

Ponto 4 - 06° 14' 33,06" S e 62° 42' 12,04" W (Trechoem execução)
Ponto 5 - 06° 06' 00,13" S e 62° 34' 18,48" W (Trecho em execução)

Coordenadas geográficas:
Km 655,7 - 07° 33' 44,59" S e 63° 16' 12,91" W
Ponto 1-07° 16'26,80" Se63°09' 42,46" W
Ponto 2-06° 58'46,64" S e 63° 05' 49,14" W

acima.

Observação: Quanto ao EIA/RIMA da BR 319 (Trecho central) dos seus 405,7 km se observou que já foram alterados 320 km como demonstrado na figura

FJ BRANCO

DNIT

m

Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação Geral de Meio Ambiente

Ofício n%2OV/2012/CGMAB/DPP
Brasília, l Xdejulhode 2012
A Sua Senhoria o Senhor
Marcus Vinícius Leite Cabral de Melo

Coordenador de Transporte de Rodovias e Ferrovias
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília-DF

Assunto: BR319/AM-. Necessidade de Conservação na rodovia.
Anexo: Cópia do memorando n° 247/2012
Senhor Coordenador,

*•

Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a cópia do memorando n°

247/2012 enviado pela Superintendência Regional do DNIT nos Estados do Amazonas e

Roraima, que informa da necessidade de conservação na rodovia, nos segmentos
compreendidos entre os km 177,8 ao km 655,7.

2-

ASuperintendência informa que para os serviços de conservação estão previstas

as seguintes atividades:

- Recomposição mecanizadade aterro;

MMA - IBAMA

-Recomposição do revestimento primário;

SSS3ã2012^1

- Limpeza lateral;

n

a

.

i
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- Roçada manual;

- Reforma de pontes de madeira;

- Substituição de pontilhões de madeira deterioradas por bueiros;
- Substituição de bueiros metálicos rompidos.

3Dessa forma, solicitamos manifestação desse Instituto acerca do assunto, uma
vez que essas intervenções visam restabelecer as condições de trafegabilidade da rodovia,
garantindo segurança aos usuários, além de manter a comunicação da cidade de Manaus via
fibra ótica.

Atenciosamente,
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Coordenadora Geral de Meio Ambiente
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U^GMíioAmbieWeVGESTÃO REGIÃO N0RTE\BR_3I9 AM_RO\319 AM_RO\Oíício\Ofício BR 319-AMNecessidade de Conservação na rodovia BR-319
I SAN - Setor Autarquias Norto - Quadra 3 - lote A
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Superintendência Regional nos Estados do Amazonas eRoraima
Memorando N° 247/2012

MgnauS/ 25 de junho de 2012

ÀCoordenação Geral de Meio Ambiente/DPP

Assunto: Necessidade de Conservação na rodovia BR-319/AM.

Senhora Coordenadora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, informamos que esta Superintendência

Regional do DNIT nos Estados do Amazonas eRoraima está em fase de elaboração do
Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO, visando aCONSERVAÇÃO da rodovia
BR-319/AM, no segmentos compreendidos entre os km 177,8 ao km 655,7.
Para a realização da Conservação estão previstas as seguintes atividades:
- Recomposição mecanizada de aterro;

- Recomposição do revestimento primário;
- Limpeza lateral;
- Roçada manual;
- Reforma de pontes de madeira;

-Substituição de pontilhões de madeira deterioradas por bueiros;
- Substituição de bueiros metálicos rompidos;

Anecessidade dessas intervenções é para restabelecer as condições de

trafegabitidade na rodovia entre Manaus ePorto Velho, evitando acidentes egarantindo
asegurança dos usuários, além de manter acomunicação via fibra Atada cidade de
Manaus.

Av. Reclfo, n° 2479 - Flores
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Dessa forma, encaminhamos para conhecimento eprovidências cópia^ /
minuta do Plano Anual de Trabalho eOrçamento - PATO, com as especificações
dos serviços aserem utilizados para aconservação da rodovia.

Solicitamos que essa demanda seja encaminhada ao IBAMA, no sentido de
garantir aexecução das atividades listadas.

Atenciosamente,

Eng. Afonso LÜj^Costaíííns Júnior
Superintendente do DN1T/AM/RR

SsSIEESss^Kr^

|av.Recife, n« 2479-Flores
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RODOVIA:

BR-319/AM

TRECHO:

PolíciaRodoviária Federal (Manaus/AM) - Divisa AM/RO

. ••"

SUBTRECHO:
SEGMENTO:

RioTupana - Rio Igapó-Açu
km 177,80 - km 260,00

EXTENSÃO:

82,20 km

CÓDIGO DO PNV:

319BAM0100 - 319BAM0110

DATA BASE:

Novembro/2011
QUADRO DE QUANTIDADES PARA 02 ANOS
PREÇOS

TAREFA OU SERVIÇO
QUANT.

DISCRIMINAÇÃO

CÓDIGO

UNITÁRIO

UNID.

TOTAL

I-SERVIÇOS
7,700

2,02

1S.SS

304.800,000

0,34

103.632.00

m3

17,000

193.52

3.289.84

m3

50,000

9,10

455.00

Recomposição do Revestimento Primário

m3

91.440,000

1S.08

L378.91S.20

IA 01 730 02

Guia de madeira - 2.5 x 10,0 cm

2S01000 00

Limpezae Desmat Destoe em Arvorec/ Diâmetroaté 0,15 m

m2

2S04 999 57

Lastro de brita BC

3S01 200 00

Escavação e carga mat Jazida (consv)

3S0140100

m

3S02S4OS0

Mistura betumlnosa usinada a quente AC/BC

m3

1180,640

268.47

316.966,42

3S03 32951

Concreto Cimento (confecção manual e lançamento)AC/BC

m3

47,220

491,56

23.211.46

3S03 37OC0

Forma Comum de Madeira

m2

15,200

46.90

71238

3SO40OOO0

Escavação manual em material de 1»Categoria

m3

70,000

35,09

2.45 3

3S05 10101

Revestimento vegetai com mudas

m2

4.200.000

6.01

2S.242.00

3S08O0100

Reconfcimação da Plataforma

ha

91,440

216,60

19.80530

3S081O00O

Tapa Buraco

m3

125,600

223,63

28.08732

m3

5.275,200

180,89

954.23032
29.68030

3S08 10102

Remendo profundo com demolição mecânica

3508 30001

Limpeza de sarjeta e mela fio

m

74.200,000

0,40

3S0830102

Limpeza de vala de drenagem

m

400,000

239

95630

3 S 08 30103

Limpeza de descida d'âgua

m

2.800,000

0,10

2.240,00

3SO8 302O1

Umpeza de bueiro

m3

150,000

13,56

2.034.C0

39/»

5.862,00

1,70

31.535.00

3S08 30202

Desobstrução de bueiro

m3

150,000

3508 40200

CaiacSo

m2

18.SSO.000

3S08S0100

Recomposição mecanizada do aterro

m3

119.888,000

22,27

2.669.905,76

3S08S00CO

Roçada Manual

ha

98,640

1.129,97

111.460,24

3S08910 00

Capina manual

m2

37.100.000

0,45

16.695,00

3509 001 OS

Transportelocalcaminhãobasculantede lOm" rod.n pav.

tkm

4.292.938,496

0,9»

4.250.009,11

3S09 0O2O3

Transporte Local de Material para Remendas

tkm

121.621.212

tU

137.43136

3S09O02O6

Transporte local c/ base 10m*em rodov. pav.

tkm

2.930,200

0,74

2.16834

3S09002 41

Transp. local c/ carrocerta 4t em rodov. pav.

tkm

8.832,790

1,02

9.009.44

3S09 002 9O

Transporte comercial c/ carrocerta rodov. pav.

tkm

80.262,632

0,43

34.51233

3 S 09 002 91

Transporte comercial c/ base 10m* rod.pav.

tkm

L17L466.308

0,45

527.15S«j

Solo p/ base de remendo profundo c/ 4K de cim. 1554 areia

m3

4.220,160

76,84

324.277,09

AQUISIÇÃO DE CAP-50/70 p/ MBUQ

m3

1.180,640

203,91

240.744,30

TRANSPORTE DECAP-S0/70 p/ MBUQ

m3

1.180,640

17,50

20.561.20

AQUISIÇÃO DE RR-1C p/Tapa Buraco

m3

125,600

8,59

1.078,30

TRANSPORTE DE RR-1C p/Tapa Buraco

m3

125,600

0,81

101,73

AQUISIÇÃO DE CM 30p/ Remendo Profundo

m3

S.275,200

48.74

257.113,24

TRANSPORTE DE CM 30 p/ Remendo Profundo

m3

5.275,200

2.45

12.924,24

L 180.640

24,86

29.349,52

Forma Comum de Madeira

15.200

0,14

2.13

Concreto Cimento (confecção manual e lançamento)AC/BC

47,220

27.50

1.298.51

4.220,160

3,66

15.429,85

s/c

II- AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

III - CUSTO TRANSPORTE DE BAISA
RIO AMAZONAS

Mistura betumlnosa usinada a quente AC/BC

Solo p/ basede remendo profundo c/ 4% de cim. 15X areia
IV-MOBIUZAÇAO/DESMOBIUZAÇÃO EINSTALAÇÃO DE CANTEIRO
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ACAMPAMENTO

MOBILIZAÇÃO EDESMOBILIZAÇÃO
VALOR GLOBAL DA OBRA

m2
unid

454.000

394.32

179.021.28

2,000

71.03633

14Z073.06

11.911.756,05

RODOVIA:

ni.LÜR / MADEIRA!

(AltÉlÁ / cÍmENTO/

^«JMlinciO .•) iu,00 km

(MAIFIIIALASFALTICO)
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REFINARIA n 5,00 km

[BRITA]

••PyWHW ;i 1GC.40 km

CÓDIGO DO PNV:

SEOMENTO:

silBTRECHO:

Tncciin:

MINIS-J tKIU UUS TRANSPÔTfÈirMT
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319BAM0100-319BAIVID11O

km 177,8- km 260,00

Rio Tupana - Rio Igapó-Açu

Polícia Rodoviária Federal (Manaus) - Divisa AM/RO

BR-319/AM
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TRECHO 04: REVEST.MENTO PR,MÀR.O ERECOMPOSTO MECANIZADA DE ATERRO

TrZoÍ
rESTIMENT°
PRIMÁRI°
EREC0MP°^°
<™ZADA DEATERRO
TRECHO 03: REMENDO
PROFUNDO
ETAPA
BURACO

TRECHO 01: REMENDO PROFUNDO ETAPA BURACO

SERVIÇOS A EXECUTAR:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT

DATA BASE:

11/u

EXTENSÃO: 82,20km

10DOVIA:

3R-319/AM

TRECHO:

Polida Rodoviária Federal (Manaus/AM) - Divisa AM/RO
RioTupana - Rio Igapó-Açu

SUBTRECHO:
SEGMENTO:

km 177,80 - km 260,00

EXTENSÃO:

82,20 km

CÓDIGO DO PNV:

319BAM0100 - 319BAM0110

DATA BASE:

Novembro/2011
LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS

(2)

(1)

(3)

(8)

USINA
MBUQ
E

(6)

o

(7)

(4)

(5,

-

60 m

"~

l

4

30m

»•
•

INSTALAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO

FTIM

CUSTO POR m'

LARG.

AREA(m"|

QTB.

COMPR.

CUSTOTOTAL(RS)

ADMINISTRAÇÃO/ ENfi. OBRA/ FISCALIZAÇÃO

10.00

4,00

40.00

1.00

15.772J3

ALM0XARIFADO / LABORATÓRIO

10,00

4,00

40,00

1.00

15.77233

RS 394.32

4,00

16,00

u»

6.309,13

RS3S4.32

IS.772^3

RS394,32

SANITÁRIO/ VESTIÁRIO

ms/mi
R$394,32

OFICINA/BORRACHARIA

5.00

6,00

40.00

GUARITA

u»

140

3.00

UM

L1S2.96

RS 39432

LAVAGEM / MANUTENÇÃO

5,00

7.00

35,00

u»

13.B0U2

RS394,32

ALOJAMENTO DE PESSOAL

30,00

B.00

240,00

UM

94.63636

RS394J2

USINAMBUQ

5,00

MO

40.00

1.00

15.772,83

R$ 394,32

173.021,58

R$394,32

Area total

454,00

DEpARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS ERORAIMA -SRD/.
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM -SRD/AM/RR
Rodovia: BR-319/AM

Trecho: Policia Rodoviária Federal (Manaus) - Div. AM/RO

Extensão: 142,60 km
Mês Base: Janeiro/12

Subtrecho: Igarapé Veloso (km 434,20) -Entroncamento BR-230/AM -(km 655,70)
Segmento: km 513,10 - km 655,70

Código PNV: 319BAM0160 - 319BAM0190

^^^^^___

QUADRO DE QUANTI^DES PARA 02 ANOS
QUANTIDADE DE

TAREFA OU SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO

CÓDIGO

UNID.

TRABALHO

PREÇOS (R$)
TOTAL

UNITÁRIO

m'

136,000

34.382,16

Tapa Buraco

252,81

3S 08100 00

Remendo Profundocom demolição manual

mJ

1.904,000

288,48

549.265,92

3S 08 101 01

Mistura betumlnosa em betoneira AC/BC

m3

516,800

183,51

94.837,96

3S 02 530 50

16.602,88

3S 02 200 00

Solo para Base de Remendo Profundo

m*

1.523.200

10,90

m"

300,000

4.602,00

Limpeza de Bueiro

15,34

3S 08.30201

irf

150,000

44,20

3S 08.302.02

Desobstrução de Bueiro

6.630,00

há

1.278,11

51.124,40

Roçada Manual

40,000

3S 08.900.00

m

402,24

144.806,40

Estacas (0,30 x 0,30) m

360,000

OS 50.000.01

Transversinas (0,30 x 0,30) m

m

180,000

272,81

49.105,80

OS 50.000.02

Balancins (0,30 x 0,30) m

267,42

OS 50.000.03

288.000

77.016,96

1.272,000

251,24

319.577,28

144,000

436,81

62.900,64
52.087,20

OS 50.000.04

Longarinas (0,30x 0,30) m

OS 50.000.05

Alas

m

m

m2
m

264,000

OS 50.000.06

Guarda Rodas (0,30x 0,30)m

197,30

Linha Dágua (0.20x 0,20)m

m

144,000

108,74

15.658,56

OS 50.000.07

MãoFrancesa (0,20 x 0,20)m

m

84,000

104.43

8.772,12

OS 50.000.08

m

76.22

6.402,48

Contraventamento (0,20 x 0,08) m

84,000

OS 50.000.09

m

58,99

184.048,80

Pranchetas (0,20x 0,08) m

3.120,000

OS 50.000.10

m

3.120,000

188.728,80

Deslizantes (0,30 x 0,08) m

60,49

OS 50.000.11

Guarda Corpo ((Corrimão 0,15 x0,05) +(Balaustre 0,20 x0,08)

m

372,000

122,21

45.462,12

OS 50.000.12

kg

50,59

133.557.60

Ferragens

£640,000

OS 50.000.13

m'

23,35

184.932,00

Pintura

7.920,000

OS 50.000.14

há

180,000

39.612,60

Reconformação da Plataforma

220,07

3S 08.001.00

Limpeza e Desmat. Destoe, em Árvore d Diâmetro até 0,15 m

m'

616.000,000

0,34

209.440,00

2S 01.000.00

Recomposição do Revestimento Primário

m'

115.500,000

15,64

1.806.420,00

3S 01.401.00

nf

165.600,000

23,27

3S 08.501.00

Recomposição mecanizada doaterro

3.853.512,00

m»

18.000,000

118.800,00

Revestimento vegetal com mudas

6,60

3S 05.101.01

Escavação mecânica em material de 1' Categoria

m'

10.442,500

7,36

76.856,80

3S 04.001.00

m

71,67

25.801,20

Remoção de Bueiros Existentes

360,000

5S 04.999.01.

Corpo de BSTC D=1,00 mAC/BC/PC

856,58

34.263,20

m

40,000

2S 04.100.53

Bocade BSTC D=1,00m normal AC/BC/PC

4,000

2.332,76

9.331,04

2S 04.101.53

Corpo de BSTC D=1,20 mAC/BC/PC

40,000

1.133,63

45.345,20

2S 04.100.54

4,000

3.405,89

2S 04.101.54

Bocade BSTC D=1,20m normal AC/BC/PC

13.623,56

Corpo de BDTC D=1,20 mAC/BC/PC

40,000

2.203,22

88.128,80

2S 04.110.52

Boca de BDTC D=1,20 mnormal AC/BC/PC

4,000

4.798,90

19.195,60

2S 04.111.52

120.000

2.250,38

3S 04.301.70

Bueiro met. chapasmúit. D=2,00 mrev. epoxy BC

270.045,60

12.000

15.343,24

184.118,88

120,000

6.126,23

735.147,60

12,000

29.814,58

357.774.96

2S 04.201.52

Boca p/ BSCC 2,00 x2.00 normal AC/BC

3S 04.301.71

Bueiro met.D=3,05m rev.epoxyBC

2S 04.201.54

3S 03.940.01

Boca p/ BSCC 3,00 x 3,00 mnormal AC/BC
Reaterro e Compactação para Bueiro

und.
m

und.
m

und.
m

und.
m

und.

m'

4.048.770J

28,90 -

...117.009,45

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS ERORAIMA -SRD/AM/RR
^__^

UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM -SRD/AM/RR

Rodovia: BR-319/AM

'

Trecho: Policia Rodoviária Federal (Manaus) - Div. AM/RO

Subtrecho: Igarapé Veloso (km 434,20) -Entroncamento BR-230/AM - (km 655,70)
Segmento: km 513,10 - km 655,70

Extensão: 142,60 km
Mês Base: Janeiro/12

Código PNV: 319BAM0160 - 319BAM0190
QUADRO DE QUANTITADES PARA 02 ANOS
TAREFA OU SERVIÇO
CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE DE
UNID.

TRABALHO

PREÇOS (R$)
UNITÁRIO

TOTAL

3S 09 002 03

Transporte Local de Material para Remendos

t.km

66.559,458

1.15

76.543.37

3S 09 002 91

Transporte Comercial c/ Basculante 10 m3Rod. Pav.

t.km

135.796,456

0,45

61.108,40

3S 09 001 91

Transporte Comercial d Basculante 10 m3Rod. N Pav.

t.km

117.741,694

0,67

78.886,93

3S 09.001.90

t.km

53.358,616

0,65

34.68»^

t.km

58.359,230

0,43

25.094,46

3S 09.001.06

Transporte comercial c/carroceria em rodov. não pav.
Transporte comercial c/carroceria em rodov. pav.
Transporte local caminhão basculante de10m3 rod. fi pav.

t.km

8.437.815,040

1,00

8.437.815,04

6S01 00001

AQUISIÇÃO DE RM-1C p/M.B.B

m3

516,800

290,01

149.877,16

6 S 01 000 02

TRANSPORTE DERM-1C p/M.B.B.

m3

516,800

65,17

1713

136,000

9,77

1.328,72

m3

136,000

2,60

353,60

m3

1.904,000

9,38

17.859.52

6S01 000 06

AQUISIÇÃO DE RR-1C (Tapa Buraco)
TRANSPORTE DE RR-1C (Tapa Buraco)
AQUISIÇÃO DE CM 30 (Remendo Profundo)
TRANSPORTE DE CM 30 (Remendo Profundo)

33.679,85

6S01 00003

m3

1.904,000

1.56

2970,24

OS 70.000.00

INSTALAÇÃO DOCANTEIRO EACAMPAMENTO

m*

174,000

397,41

69.149,34

2,000

72.632,19

145264.38

3S 09.002.90

6S01 000 04

6S01 00005

0 S 80.000.00

MOBILIZAÇÃO EDESMOBILLZAÇÃO
VALOR GLOBAL DA OBRA

und.

19.369.542,68

"

Segmento: km 513.10 - km 655.70

labrea/am

•

Subtrecho: Igarapé Veloso (km 434,20) - Entroncamento BR-230/AM - (km 655 70)

Trecho: Policia Rodoviária Federal (Manaus) - Div. AM/RO

Rodovia: BR-319/AM

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

CONCRETO o AREIA

AÇO,PEORA,
BRITA, TUBO Ot

km 015,20
0RAMA,C1MÍKT0,

HUMAiTA/ÃM-

km 215,20 |

2S7.90 km

I

[ km S».l5~j

ardalMaMUl Batimkiaaa n R,dnU ala pMtr.aat.da (CMUiSAO)a, .77,1» - 211,10> ,I7,M km

,l"''"" *'"">'- «•"• •"•*«• "• «•*"<« ai. Pa.Lm .atada - Baman4. Pr.ki.al. (TATO»»)- >.0» >2J0• SJ0kn

TraauMl.CatMrdaJ Nakimkilim Raalari. .1. Patimaatada (AROA, BPJTA, PCDPA) • (121,00 -111.10 )/ 2• SIJi km

Trunarl. Cama.dal umkwoaUata m R»da.!. ai. Paalmantaala -Tapa Lurau aRamaad. Pr.rn.4a (sajTA) • 121. M.177,15 • ||.|| fcm

Tra.......Camard.! um katr.la.la _ S.J..I. ,1, P„l»«„W.-TaraB.rau a>—_. . p,.h.da |AMIA|• 121.00.177.B-41,11 km

Tta.ip.nai Carulda! um k.iuta.u ar. bM P.,lm«.u4. (AMU,PUMA.BJUTA)• 14,70. 22JC al.7». M.10 km

Tra.ap.rt.Orawalal um avtMari. am«.J-h .1. p.lmuoa. (MADIDU). 041 • (PM"" • 77,10=)/1. (10,10 . 77,10,). 12411,,.

W

Tr.oip.fl. Coodi! ummataria am Sada. I.ala ra.ama.ud. («AMA. TUBO 0ÍCOSCMTO. (TMIHTO, CHAPAMCTAUCA. AÇO) a(Í21.K• I114Í |/ 2a

Tr.c ...na CanmcUI um lamúria amRa4a.la Paiimanuala (CHAPA METÁLICA) >14,70 f 22,10 • Jll.ie . 2,1o . 2S1,70 ,m

Tmn.s.n. t.:-Bd.l Matiflll BartamlD.u am kadrrlaP.atmaauaa (TMUUaO, • MB ♦ TJS^B• 720,10 km

T-...,.n. Cmd,l um an,M -n R.d.,1. T-Hmli (TUBO DlCONDUTO. EUIU, CiMINTO, AÇO] • 14.» • UJO ««,70 - HJC faa

BMT-TrWTtrvBTtcgMIMW

Ií»í.B.Wl».l.,dUi.n>.i,U»-n.„,..|».„,,jí.,.„mIMll|.,j,„
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DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR

UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM - SRD/AM/RR

.

Rodovia: B R-319/AM
Trecho: Po licia Rodoviária

Subtrecho

Federal (Manaus) - Div. AM/RO
Extensão: 142,60 km

Igarapé Veloso (km 434,20) - Entroncamento BR-230/AM - (km 655,70)

Mês Base: Janeiro/12

Segmento km 513,10-km 655,70
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D1SCRIMINAÇAO

INSTALAÇÕES

QTD.

CUSTO TOTAL

(M)

CUSTO POR M'

iJWm1)

COMPR.

LARG.

ÁREA (m=)

ADMINISTRAÇÃO / ENG. OBRA / FISCALIZAÇÃO

10,00

4.00

40,00

1,00

15.806,55

Ri 397.41

ALMOXARIFADO / LABORATÓRIO

4,00

10.00

40,00

1,00

15.896,55

R$ 397.41

R$ 397.41
R$ 397,41

SANITÁRIO/VESTIÁRIO

4,00

4,00

16,00

1,00

6.358,62

OFICINA / BORRACHARIA

S.00

8,00

40.00

1,00

15.896,55

GUARITA

2,00

1,50

3,00

1.00

1.192.24

R$ 397,41

LAVAGEM / MANUTENÇÃO

7,00

5,00

35,00

1.00

13.909,48

Ri 397,41

ÁREA TOTAL

174,00

69.149,99

R$ 397,41
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVE]
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal ne 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1293

www.ibama.gov.br

OF 02001.009960/2015-45 CGTMO/IBAMA

Brasília, 04 de setembro de 2015.

À Senhora
Angela Parente

Coordenadora-Geral do Dnit/Cgmab
SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 03 - Lote A
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70040920

Assunto: Licenciamento Ambiental da BR-319/AM

Senhora Coordenadora-Geral,

Venho, por meio deste, solicitar copia do processo que tem sido instruído para elaboração
do Estudo de Impacto Ambiental conforme Termo de Referência emitido por esta
autarquia em novembro de 2014 e encaminhado por meio do Ofício
02001.012469/2014-11 CGTMO/IBAMA de 03/11/2014. Requisito, também, cópia do

processo que subsidiou a emissão das LAU n° 324/14 e 422/14 expedidas pelo Instituto de
Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM em favor da Superintendência Regional do
DNIT/AM/RR.

Atenciosamente,

MARCUS VINÍCIUS! LEJTE CABRAL DE MELO
Coordenador-Geral da CGTMO/IBAMA

IBAMA
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NOT. TEC. 02001.001720/2015-01 COTRA/IBAMA

Brasília, 16 de setembro de 2015
Assunto: Licenciamento Ambiental da BR-319/AM trecho entre os km 250,00 ao km
655,70

Origem: Coordenação de Transporte

Ementa: Comunicação de situação irregular
envolvendo o processo de licenciamento nQ
02001.006860/2005-95, referente às obras
de implantação/pavimentação da rodovia
BR-319/AM, trecho do meio (km 250 ao km
655,7).

Em atenção a despacho da Coordenadora no Mem. Circ. 02005.000022/2015-40
DITEC/IBAMA, essa Nota Técnica trata da comunicação de situação irregular envolvendo
o processo de licenciamento n° 02001.006860/2005-95, referente às obras de

implantação/pavimentação da rodovia BR-319/AM, km 250 ao km 655,7 (segmentos
319BAM0110 a 319BAM0190 do Sistema Nacional de Viação - SNV), chamado de "trecho
do meio", o qual vem sendo conduzido pelo IBAMA, em fase de elaboração de Estudo de
Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, visando
análise da viabilidade do empreendimento.
Ao tomar conhecimento do conteúdo do Relatório da Vistoria realizada pela equipe
técnica do Núcleo de Licenciamento Ambiental da Superintendência do IBAMA no
Amazonas - NLA/AM no período de 19 a 22 de agosto de 2015, em cumprimento à Ordem
de Fiscalização AM 08585, constatou-se a execução de obras no trecho entre o km 177,8 e

o km 655,7, que consistem em: alargamento da plataforma, terraplanagem com elevação
do greide da pista, supressão de vegetação, instalação de obras de arte corrente e de
obras de arte especial.
Considerando o definido no Decreto n° 8437/2015, na Portaria Interministerial n9 288 de

16/07/2013, nota-se, pelo registrado no Relatório de Vistoria (cópia anexa),que tais
intervenções caracterizam-se como obras de implantação de infraestrutura
rodoviária, e não de conservação, não podendo ser enquadradas no conceito de
"manutenção" ou "conservação", pela magnitude das intervenções e por se tratar de
rodovia não pavimentada.

Considerando que tal segmento da rodovia tem sido objeto de licenciamento ambiental
federal ordinário, ensejando a elaboração de EIA/RIMA, de acordo com o Termo de Acordo
e Compromisso - TAC assinado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de
IBAMA
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Transportes - DNIT e o IBAMA em 2007 (cópia anexa), e que tal Termo foi firmado
visando regularizar a situação, tendo me vista uma série de ilegalidades identificadas até
então pelo IBAMA, como mostra o Parecer Técnico ns 078/2009 -

COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA (cópia anexa) e demais autos do processo.
Considerando que ficou atestada a necessidade de elaboração de EIA/RIMA para o trecho
entre o km 250,00 e o km 655,70 ("trecho do meio"), em diversos pareceres e relatórios
emitidos pela equipe técnica do IBAMA, como documenta o processo, em razão do alto
risco de impactos negativos irreversíveis e de grande magnitude na área de influência d

empreendimento, do elevado grau de conservação dos ecossistemas e da complexidade
das obras previstas pelo projeto, que não se resumiriam à restauração e adequação, mas
seriam sim de implantação rodoviária, tendo em vista que a rodovia se encontrava em

estágio intermediário entre implantada e em leito natural, conforme definições técnicas
do DNIT.

Considerando que o DNIT já havia iniciado as obras no referido trecho em 2005, sendo
notificado pelo IBAMA de que a complexidade das obras pretendidas não possibilitava o
enquadramento na Portaria Interministerial ne 273/04-MT/MMA, que estabelecia
diretrizes para o Programa Nacional de Regularização Ambiental das Rodovias Federais

Pavimentadas, e portanto não autorizava as obras por não se tratar apenas de
recuperação da rodovia.

Considerando que as constatações ora apontadas pelo atual Relatório de Vistoria do

NLA/AM indicam uma reincidência de procedimentos irregulares cometidos pelo^
empreendedor, que ao assinaro TAC comprometeu-se a dar continuidade as obras

somente após a atestação da viabilidade do empreendimento e emissão daslicenças
necessárias, conforme rito ordinário de licenciamento ambiental, incluindo a apresentação
denovoEIA/RIMApara o trecho do meio, que se encontra em fase de elaboração.
Considerando que, ainda assim, o empreendedor obteve as licenças ambientais n° 394/14
e nQ 422/14 junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM para a
realização de manutenção/recuperação da rodovia (cópias anexas), baseando-se na

Portaria Interministerial n° 423/2011-MT/MMA, de 26/10/2011, que tinha como objetivo a
regularização de rodovias federais pavimentadas que não possuem licença ambiental.
Destaca-se que a referida norma foi substituída, em 16/07/2013, pela Portaria
Interministerial nô 288/2013.

Assim, essa equipe entende que as obras em andamento são indevidas e que as licenças
emitidas pela autarquia estadual são nulas, uma vez que o licenciamento ambiental para
as obras de implantação/ pavimentação da rodovia, em andamento,é de competência,
IBAMA
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federal, de acordo com a Lei Complementam0 140/2011, e que, por não se tratar de
rodovia pavimentada, o trecho em questão da BR-319/AM não se enquadra na referida
Portariaou mesmo no Decreto nQ 8437/2015.

Destaca-se que os danos ambientais causados pelas intervenções sem a adoção das
medidas de controle e mitigação, na ausência de uma equipe de supervisão ambiental e
ainda sem a conclusão e aprovaçãodos devidos estudos para determinar os impactos
socioambientais do empreendimento, sãocontínuos, de grande magnitude e com
potencial para tornarem-se irreversíveis, de forma que é imprescindível o
embargo imediato das atividades, até que o empreendedor realize os estudos
necessários para determinar a viabilidade ambiental da obra.
A equipe técnica solicita, ainda, a realização de uma vistoria técnica em toda extensão do
segmento em licenciamento (Porto Velho/RO a Manaus/AM) para averiguação in loco das
denúncias apresentadas a fim de embasar futuras análises e demandas sobre os danos
ambientais provocados pelas intervenções não autorizadas e também o acompanhamento
dos programas ambientais previstos no TAC para a realização de obras de restauração,
melhorias e construção de pontes nos segmentos A, B e C.
Desta forma, solicitamos o encaminhamento desta Nota Técnica e do Relatório de Vistoria

do NLA/AM à Diretoria de Proteção Ambiental - DIPRO, para verificação dos fatos e
adoção das sanções administrativas cabíveis, sugerindo-se o embargo das obras,- ao

Ministério Público, para a apuração de crime ambiental; e ao ICMBio e Funai, para
ciência, tendo em vista a existência de unidades de conservação e terras indígenas dentro
da faixa determinada pelo Anexo I da Portaria Interministerial nQ 60/2015 e

potencialmente impactadas pelas obras em curso e suas decorrências. Esta equipe
entende ser pertinente, ainda, sugerir-se à DIPRO a apreensão das máquinas e
equipamentos utilizados na execução das obras.

Salienta-se que as irregularidades ora constatadas apontam a reincidênciade várias

irregularidades que, em 2006, resultaram em duas Ações Civis Públicas por parte do
Ministério Publico Federal do Amazonas (ne 2005.32.00.004906-7 e

2005.32.00.005731-4), bem como na lavratura de diversos Autos de Infração e
conseqüentes embargos de obras, a saber:

• Auto de Infração nQ 527085-D, no valor de R$ 2.000.000,00, devido a abertura e

utilização de Áreas de Empréstimo - AEs (22 áreas), bota-foras (05 áreas), Áreas de Apoio
(05 áreas) e canteiro de obras (01 área):

• Auto de Infração n° 527086-D, no valor de R$ 535.000,00, pela substituição/implantação n
IBAMA
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de Obras de Arte (total de 35 bueiros);

• Auto de Infração nQ 527087-D, no valor de R$ 80.000,00, pela implantação de caminhos
de serviço/desvios (04 pontos);

• Auto de Infração ns 527088-D, no valor de R$ 125.000,00, por desmatamento/ocupação

irregular de Áreas de Preservação Permanente - APPs, em 41 locais, com dimensões
variáveis;

• Auto de Infração nQ 527089-D, no valor de R$ 36.592,00, pelo desmatamento de área**
florestal sem autorização, em 30 locais, com dimensões variáveis;
• Auto de Infração n° 527090-D, no valor de R$ 20.000,00, pelo lançamento de resíduos
e/ou detritos (lixo e esgoto) em desacordo com normas e regulamentos;
• Auto de Infração nQ 527091-D, no valor de R$ 210.000,00, por causar poluição por
lançamento de detritos em desacordo com normas e regulamentos (assoreamento de
cursos d'água), em 21 cursos hídricos.
Por fim, mediante o exposto, solicita-se da Diretoria de Licenciamento Ambiental do

Ibama a tomada de providências com urgência, no sentido de encaminhar expediente
ao IPAAM para que as LAU n° 394/14 e 422/14 sejam declaradas nulasimediatamente,
bem como os demais encaminhamentos junto à fiscalização ambiental do IBAMA.

Giuliana dousTnBèrglfelta
Analista Ambiental da COTRA/IBAMA

Juliana Licio de Oliveira Baretta

Anaíiita Ambiental da COTRA/IBAMA
i

-f/Y

Karin Rovaris Mõller

Analista Ambiental da COTRA/IBAMA

Raquel Caroline Alves Lacerda
Analista Ambiental da COTRA/IBAMA

IBAMA

pag. 4/5

16/09/2015-11:25

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

íviná.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEISf
Coordenação de Transporte

De acordo. Encaminhe-se para as providências necessárias.

iOvY
TATTANA VEIL DE SOUZA
Coordenadora da COTRA/IBAMA

IBAMA
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DESPACHO 02001.025576/2015-90 COTRA/IBAMA

URGENTE
Brasília, 22 de setembro de 2015

ÀCoordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis
Assunto: Licenciamento Ambiental da BR-319/AM, trecho entre o km 250,00 e o
km 655,70

Trata-se de considerações acerca da Nota Técnica ns 02001.001720/2015-01
COTRA/IBAMA (cópia anexa), de 16/09/2015, por meio da qual a equipe técnica apresenta
manifestação quanto à situação atual do processo de licenciamento da Rodovia
BR-319/AM e aos resultados decorrentes de vistoria realizada ao empreendimento pelo

Núcleo de Licenciamento Ambiental do Amazonas, no período de 19 a 22 de agosto de
2015.

Conforme relato técnico, constatou-se a execução de obras no trecho entre o km
177,8 e o km 655,7, contemplando, entre outros: alargamento da plataforma,
terraplanagem com elevação do greide da pista, supressão de vegetação, instalação de
obras de arte corrente e de obras de arte especial. Ressaltou-se que tais intervenções,
dada sua magnitude, não podem ser enquadradas no conceito de manutenção ou
conservação de rodovia, configurando obras de implantação de infraestrutura rodoviária,

à luz das definições constantes na legislação e atos normativos vigentes.

Às informações constantes na Nota Técnica elaborada pela COTRA, acrescenta-se
que o Termo de Acordo e Compromisso, firmado entre o Ibama e o DNIT, em 22/06/2007,

visando à adequação do licenciamento ambiental da Rodovia BR-319/AM, Segmentos A
(km 0 - km 177,8), B (km 655,7 - km 877,4), C (km 177,8 - km 250,0) e "Trecho do Meio" (

km 250 e o km 655,7), prevê na Cláusula Terceira - Dos Compromissos, Item III, o
seguinte: O DNIT fica obrigado a proceder a paralisação de quaisquer obras de
pavimentação/reconstrução da rodovia BR-319, entre o km 250 e km 655,7 (Entr.
BR-230(A)), bem como quaisquer obras relacionadas a esse trecho da rodovia, como a
instalação/substituição de obras-de-arte especiais e correntes, jazidas e áreas de
empréstimo, bota-foras (depósito de material excedente), depósitos de materiais (areia,
seixos, cascalhos, argila etc), canteiros-de-obra, realização de qualquer supressão de
vegetação, obras de terraplanagem, entre outras intervenções, até a atestação da
viabilidade ambiental dessas obras e emissão da devida Licença de Instalação pelo IBAMA.

Além disso, registra-se que, em 12/09/2012, o Ibama, por meio do Ofício ne
100/2012-CGTMO/DILIC/IBAMA, esclarece ao Dnit que, pelo fato de a rodovia não estar
IBAMA
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em processo de regularização no Ibama, mediante a assinatura de Termo de Compromisso,
em atendimento à Portaria Interministerial nõ 423/2011, as atividades de conservação na

BR-319/AM, consideradas de baixo potencial de impacto ambiental, deveriam ser

precedidas de licenciamento a ser conduzido pelo Órgão Estadual de Meio Ambiente
(OEMA) ou, caso fosse opção do empreendedor, integrar TC a ser firmado visando este
fim.

Em 15/08/2014, o DNIT obteve do Governo do Estado do Amazonas a Licença

Ambiental Única - LAU ns 422/14, com um ano de validade, para a

manutenção/recuperação da Rodovia BR 319 (BR 174), segmentos km 177,8 - km 260,00^
km 260,00 - km 432,4, km 432,4 - km 513,10 e km 513,10 - km 655,7, com a seguinte
finalidade: A atividade de serviços de obras de manutenção/recuperação da BR 319 (174,
Rio Tupunã, km 1 77,8 até a entrada da BR 230, km 655,7 (obras de substituição de
bueiros, conforme as pontes de madeira, remendos localizados, tapa buracos, limpeza

inferior da rodovia, composição de aterros erodidos esporádicos, estabilização de taludes
e demais atividades previstas no parágrafo ls, do art 2Q da Portaria Interministerial nB
423, de 26 de Outubro de 2011.

Posto isso, submeto tais fatos à consideração superior visando à apresentação de
subsídios à DIPRO para a avaliação das irregularidades apontadas no âmbito deste
licenciamento.

TATIANA VEIL DE SOUZA

Coordenadora da COTRA/IBAMA
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PAR. 02001.004162/2015-27 COTRA/IBAMA

Assunto: Licenciamento Ambiental da rodovia BR-319/AM, trecho entre os km 250,00 e
km 655,70.

Origem: Coordenação de Transporte
REFERENCIA: NOT. TEC. 02001.001720/2015-01/COTRA

Ementa: Análise da validade da autorização emitida
pelo Ibama, por meio do Ofício ne 100/2012
CGTMO/DILIC/IBAMA, enviado à
CGMAB/DNIT em 12/09/2012, referente a
obras na rodovia BR-319/AM, trecho do
meio (km 250 ao km 655,7). Processo de
licenciamento nQ 02001.006860/2005-95.

O presente parecer visa complementar a Nota Técnica nQ 02001.001720/2015-01
COTRA/IBAMA, tendo em vista que esta equipe tomou conhecimento apenas em

07/10/2015 do Ofício n^ 1204/2012/CGMAB/DPP do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, de 11/07/2012, que solicitou manifestação do
IBAMA acerca de intervenções a serem realizadas no trecho da BR-319/AM entre os

quilômetros 250 e 655,7, objeto do licenciamento ambiental conduzido no âmbito do
processo IBAMA nQ 02001.006860/2005-95.

Importante ressaltar que o Ofício nQ 1204/2012/CGMAB/DPP não consta no processo,
tendo sido obtido por esta equipe diretamente junto ao DNIT em 07/10/2015, por correio
eletrônico, devido à sua importância para esclarecer os atos e eventos que se
desenrolaram a partir dele. O documento já foi incluído por esta equipe no processo
administrativo, de modo a instruí-lo adequadamente.
Destaca-se que, ao buscar a tramitação do Ofício no IBAMA, constatou-se que esse foi
recebido pela Coordenação de Transportes (COTRA/IBAMA) em 16/07/2012, porém não
foi despachado para a equipe técnica. Observa-se, portanto, que apesar de o ofício ter
chegado a esta Coordenação, não foi levado ao conhecimento da equipe envolvida no
processo de licenciamento e as solicitações realizadas, consequentemente, não passaram
pela análise técnica pertinente.
As solicitações encaminhadas ao IBAMA por meio do Ofício n° 1204/2012/CGMAB/DPP,
relativas ao que foi erroneamente denominado, pelo DNIT, como conserva no segmento
entre os km 177,8 ao km 655,7 da BR-319, estão em inequívoco desacordo com os termos
compactuados a partir da assinatura do Termo de Acordo e Compromisso - TAC entre
DNIT e IBAMA, em 22/06/2007, conforme acordado na Câmara de Conciliação e
Arbitramento Especial, entre a Advocacia Geral da União - AGU, DNIT e IBAMA, para
IBAMA
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adequação do licenciamento ambiental do empreendimento, uma vez que o empreendedor
comprometeu-se, no ato da assinatura, a realizar quaisquer intervenções na área - sem
exceções, inclusive para conserva - somente após a atestação da viabilidade ambiental e
posterior aprovação do projeto executivo e programas ambientais (emissão da Licença de
Instalação):

Cláusula Terceira - Dos Compromissos do DNIT
III - O DNIT fica obrigado a proceder a paralisação de quaisquer
obras de pavimentação/reconstrução da rodovia BR-319, entre o
km 250 e km 655,7 (Entroncamento BR-230(A)), bem como

quaisquer obras relacionadas a esse trecho da rodovia, como a
instalação/substituição de obras de arte especiais e correntes^
jazidas e áreas de empréstimo, bota-foras (depósitos de material
excedente), depósito de materiais (areia, seixos, cascalhos, argila
etc), canteiros de obra, realização de qualquer supressão de

vegetação, obras de terraplenagem, entre outras intervenções,
até a atestação da viabilidade ambiental dessas obras e emissão
da devida Licença de Instalação pelo IBAMA. (grifo nosso)

Ressaltamos, novamente, que o trecho em questão, do km 250 ao km 655,7 da

BR-319/AM, composto pelos segmentos 319BAM0110 a 319BAM0190 é definido no
Sistema Nacional de Viação como implantado, e não pavimentado. Destaca-se, ainda, que
nas vistorias realizadas pelo IBAMA desde 2005, foi constatado que a condição real da
rodovia é ainda mais precária, situando-se entre implantada e em leito natural, devido à
deterioração pela qual passou desde que sua manutenção foi interrompida.

Em observação ao anexo do Ofício nQ 1204/2012/CGMAB/DPP, o qual detalha a£
intervenções pretendidas pelo DNIT, evidencia-se a complexidade e magnitude das
atividades pretendidas, que condizem com o observado pelo Núcleo de Licenciamento
Ambiental do IBAMA no Amazonas - NLA/AM, no relatório de vistoria emitido em
25/08/2015.

Portanto, reitera-se o informado na Nota Técnica n9 02001.001720/2015-01
COTRA/IBAMA sobre a impossibilidade de enquadramento das obras nas portarias
interministeriais nQ 423/2011 e/ou 288/2013, relativas à conservação de rodovias
pavimentadas, assim como já vem sendo defendido de maneira consistente pelo IBAMA
desde 2005 acerca da mesma questão em relação à Portaria Interministerial (MMA e
Ministério dos Transportes) ns 273/2004, naquela época. Não se trata de questão nova e
sim da questão central que originou o processo de licenciamento ambiental.

Para contextualizar a situação atual, é importante retomar o início do processo de
licenciamento ambiental da rodovia BR-319 no IBAMA, já que vem de então a intenção de

I
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o DNIT realizar, sem licenciamento, a implantação e pavimentação da rodovia,
equivocadamente embasado na Portaria Interministerial nQ 273/2004, que estabelecia as
diretrizes para o Programa Nacional de Regularização Ambiental de Rodovias Federais.
Essa era a norma equivalente, no período, à Portaria Interministerial nQ 423/2011, que o
DNIT invocou para a realização das atuais obras como embasamento legal para obter a
autorização junto ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM para o que
denominou obras de conserva do "trecho do meio".

A identificação do "trecho do meio"originou-se do Parecer Técnico nQ 091/2005 COAIR/CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 24/08/2005 (fls. 41 do processo), elaborado após a
realização de vistoria em toda a rodovia, entre 16 e 19/08/2005 - vistoria motivada por

ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal contra o Ministério dos
Transportes, por ter esse último iniciado as obras para pavimentação e outras obras de
melhoria na rodovia sem a apresentação de EIA/RIMA, sendo então as obras suspensas
por determinação judicial. Naquele momento não havia ainda processo administrativo
instaurado no IBAMA relativo às obras na rodovia BR-319. O parecer dividiu a rodovia em
cinco trechos, tendo sido o "trecho do meio" denominado Trecho 3.

Nesse parecer, o Trecho 3 foi identificado como alternando segmentos sem condições de
trafegabilidade, outros apresentando condição de trafegabilidade ruim ou péssima, além
de os índices de áreas desmaiadas decaírem "significativamente neste trecho, inexistindo
travessões e ramais ao longo da rodovia, sendo que há segmentos deste trecho onde a
floresta começa a tomar conta da pista, retomando o espaço perdido pela construção da
rodovia" (fls. 49).

O parecer apresentou ainda as seguintes considerações sobre o empreendimento,
comparando-o com outras rodovias na região amazônica:

A rodovia tem como objetivo principal servir como eixo de
integração da capital do Amazonas ao Estado de Rondônia, e a
partir daí, utilizando-se da ligação proporcionada pela BR-364,
integrar às outras regiões do país. A rodovia BR-319, segundo
informações, foi construída nos anos 60, como uma tentativa do

governo militar de integrar tal região à economia nacional. Tal
integração, no entanto, desde a construção e implantação da
BR-319, esteve ligada ao desenvolvimento de fortes vetores de
pressão sobre os recursos naturais locais, como visualizado
principalmente no estado de Rondônia e sul do Amazonas.
Como em outras regiões da Amazônia onde foram implantadas
rodovias, como na região da BR-163 e BR-230 (Transamazônica) é
possível que o mesmo padrão de ocupação da floresta possa ser
implantado na região dessa rodovia. De forma resumida e geral,
IBAMA
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ocorre o seguinte padrão de ocupação: após a abertura da
rodovia, há uma grande procura de terras no seu entorno,
iniciando geralmente pelo processo de grilagem e ocupação de
terras públicas. Depois da efetivação da ocupação das terras
pelos fazendeiros e madeireiros - geralmente ocorrendo de forma
ilegal, sem concessão pública ou registro cartorial -, o próximo
passo do processo de ocupação é relativo à construção de ramais
e estradas particulares a partir de intersecções com a rodovia.
Concomitantemente, se realiza a etapa do desmatamento de
grandes áreas, a partir do acesso fornecido pelas estradas
particulares, com a utilização das madeiras nobres, e queima das
áreas desmatadas, juntamente com a madeira considerada não
viável economicamente às serrarias. Posteriormente é efetuado <3~

plantio de gramíneas - capim Brachiaria sp., entre outras - para a
formação de pastagens para a criação de gado, o que acarretará
na conversão integral, até certo ponto irreversível, de grandes
áreas do antes rico e biodiverso ecossistema em simples campos
para pasto.
(...)

Com base no padrão de ocupação apresentado, e verificando a
situação atual do desmatamento na Amazônia, podemos verificar
que nas últimas décadas, os grandes investimentos em
infraestrutura, especialmente rodovias, com implantação ou
pavimentação, têm sido uma das principais causas do
desflorestamento nessa região. Segundo o Plano de Ação para a
Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Lega-»V
estima-se que, entre 1978 e 1994, cerca de 75% do
desflorestamento da Amazônia ocorreram dentro de uma faixa de

50 km de cada lado das rodovias pavimentadas da região, o que
evidencia a forte correlação entre ambos os fatores.
A implantação ou pavimentação das rodovias na Amazônia Legal
proporcionam uma forte valorização de terras em sua área de
influência, mesmo antes da implantação das obras. Na maioria
dos casos, a especulação fundiária pela valorização das áreas, a
grilagem de terras públicas, as tendências de migrações para
ocupação das novas áreas, somente fazem aumentar a pressão
sobre os recursos naturais, com a abertura de novas frentes de
desmatamento e a ocupação desordenada do espaço (fls. 52-53).

A seguir, nas Conclusões/Recomendações desse parecer, consta o seguinte:
IBAMA
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(...) baseados nas observações e dados colhidos durante a vistoria
técnica, na situação atual da rodovia, bem como na análise dos
ditames da Portaria, contestamos a afirmação do Ministério dos
Transportes de que todas as obras e intervenções previstas em
toda a BR-319 são relacionadas a uma simples restauração, como
constante da Portaria Interministerial.

Tendo em vista os trechos 1 a 5 anteriormente explicitados,

concluímos que poderão ser dados encaminhamentos diferentes
para cada trecho, ou conjunto de trechos, de acordo com as
características ambientais encontradas e com a situação de
conservação da rodovia (...), conforme a seguir:
(...)
TRECHO 3

Condições: (...) Levando em conta as possíveis interferências na
modificação dos padrões locais de uso e ocupação do solo, com
forte tendência ao aumento do desmatamento no seu entorno,

além do desenvolvimento do processo de grilagem na região de
influência da rodovia, deverão ser dadas as atenções necessárias

para a tomada de cuidados especiais para prevenir maiores danos
ao ecossistema local e populações locais.

Enquadramento: as obras previstas neste trecho não estão
enquadradas como restauração, conforme Portaria
Interministerial nQ 273/04, sendo classificadas como ampliação da

capacidade da rodovia, ou até mesmo, em vários trechos, como
pavimentação da rodovia, devido ao elevado estado de
deterioração ou ausência completa de qualquer cobertura
asfáltica.

Adequação: conforme artigo 8Q da Portaria Interministerial ng
273/04, este trecho não se enquadra na possibilidade de
realização de TAC [termo de ajustamento de conduta para
regularização ambiental da rodovia, nos termos da Portaria
Interministerial], demandando licenciamento ambiental normal,

com elaboração de termo de referência para realização de estudo
ambiental, o qual poderá ser o EIA/RIMA, avaliação dos impactos
ambientais e análise da viabilidade ambiental por parte do

IBAMA das obras previstas para este trecho, e todos os
procedimentos correlatos ao licenciamento.
IBAMA
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Encaminhamentos: - Comunicar ao Ministério dos
Transportes/DNIT a necessidade de licenciamento ambiental

deste trecho a ser realizado junto ao IBAMA, requerendo a
suspensão de quaisquer obras até a apreciação da viabilidade
ambiental do conjunto de intervenções no trecho.

- Elaborar termo de referência para realização pelo MT/DNIT do
estudo ambiental deste trecho, definindo os critérios a serem

detalhados no tipo de estudo a ser elaborado (fls. 56-57).
Também o Parecer ne 84/2005 - Secretaria de Coordenação da Amazônia/Ministério do

Meio Ambiente - MMA (fls. 77), de 25/08/2005, elaborado por servidora do MMA que
participou da vistoria que resultou no Parecer Técnico nQ 091/2005 {j
COAIR/CGLIC/DILIQ/IBAMA, chegou às mesmas conclusões:
As obras de manutenção e restauração da rodovia BR-319 no

trecho próximo a Porto Velho (-260 km) e no trecho próximo a
Manaus (-180 km) podem ser enquadradas na Portaria
Interministerial nQ 237. Entretanto, as intervenções no trecho
central, que engloba cerca de 450 km da rodovia, demandam
estudos mais aprofundados sobre a drenagem, fauna, flora e
impactos da intensificação do fluxo de veículos e pessoas na

região (assim como o aumento da grilagem e da especulação
fundiária e aumento do desmatamento). Para este trecho será
necessário o licenciamento ambiental das obras. É fundamental a
realização de estudos prévios de impacto ambiental antes do

início de qualquer obra, devido aos graves riscos de danos

ambientais.

£

(...)
Conclusão

Considera-se que apenas os trechos da BR-319 mais próximos a
Manaus e a Porto Velho, e que ao longo dos anos sofreram
manutenção/reparos, poderão ser enquadrados na Portaria
Interministerial nQ 273 (...). No seu trecho central, por uma
extensão de cerca de 450 km, há necessidade de realização de
estudos prévios de impactos ambientais e, consequentemente, de
realização do licenciamento ambiental, (fls. 79-80)

O relatório de vistoria emitido pela COAIR/CGLIC/DILIQ/IBAMA em 06/09/2005, como
resultado dessa vistoria, destacou que

(...) a rodovia BR-319 atravessa uma das regiões ambientalmente
IBAMA
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mais importantes da Amazônia, considerada como sua porção
central, esta região apresenta rica diversidade biológica, sendo
encontradas paisagens diversas, seja da Floresta Amazônica, ou
de pequenos resquícios do Cerrado (...) Podendo-se afirmar que a
maior parte da rodovia BR-319 apresenta ainda entorno com
excelente condição de preservação. Tal fato justificou que

porções dos trechos vistoriados fossem classificadas como áreas
de grande importância para a conservação da biodiversidade,
sendo que em algumas qualificadas como Áreas Prioritárias para
Conservação, (fls. 95)
(...)
TRECHO 3

(...)

A maior parte da floresta ombrófila neste trecho se desenvolve
sobre solos bastante pobres, sendo de certo modo surpreendente
seu crescimento, que está integralmente baseado na oferta de
nutrientes restrita aos horizontes mais superficiais do perfil do

terreno. A fragilidade do ecossistema é facilmente verificada a
partir do exame das áreas de empréstimo utilizadas para a

implantação da rodovia. Na grande maioria das áreas de
empréstimo que não receberam nenhuma obra ou medida de
recuperação física e biótica por parte do antigo DNER e/ou da
empreiteira responsável pela rodovia, verifica-se que o solo
apresenta-se nu, desprovido de qualquer tipo de cobertura
vegetal (...). A exposição das camadas inferiores dos solos
bastante ruins (física e quimicamente) aliada ao regime intenso

de chuvas na região durante vários meses por ano, lixiviando todo

e qualquer aporte de nutrientes, impediu o estabelecimento até
mesmo de gramíneas, ciperáceas, pteridófitas e qualquer outra
planta ruderal nativa ou exótica. Com isso verificamos nas áreas
de relevo mais movimentado a instalação de vários processos

erosivos que por vezes ameaçam inclusive a integridade do leito
carroçável.
(...)

A fauna nativa é abundante neste trecho, tendo sido observados
durante a vistoria diversos animais como macacos, cutias e outros

mamíferos. . k
IBAMA
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Neste trecho, a ocupação das margens da rodovia por posseiros,
fazendas e pastagens é incipiente e concentrada nas pontas do
trecho. No meio do trecho com extensão aproximada de 130 km
(do ponto GPS 201 ao ponto GPS 326) não foi detectada a

existência de nenhum habitante, estando a região totalmente
desabitada (...) Em vários segmentos a floresta vem retomando o
espaço perdido para a rodovia, deixando livre apenas o espaço
para a passagem de um veículo, isto é, deixando espaço com
largura de apenas uma faixa de rolamento.
(...)

No geral, podemos observar que, em comparação com
BR-230/Transamazônica, o estado de conservação ambiental do
entorno da rodovia torna-se melhor devido às dificuldades de

acesso à região, pelas condições atuais da rodovia BR-319. (fls.
111-112)
(...)

CONCLUSÕES

Para melhor entendimento da problemática envolvida no
licenciamento ambiental da BR-319 (Manaus/AM - Porto

Velho/RO, podemos destacar que este empreendimento
apresenta-se como um dos únicos trechos de ligação rodoviárias
entre Manaus/AM e o restante do país, logicamente retirando-se

a alternativa de modal hidroviário. No entanto, tal rodovi' j
atravessa a porção central da Amazônia, abrindo o caminho para-"
a possibilidade de ocupação de extensas áreas ainda intactas em
termos ambientais, ou seja, o meio das calhas dos rios Purus e

Madeira, com grandes formações florestais e resquícios de
vegetação de cerrado, acompanhada de sua fauna exuberante.

Durante a vistoria, pudemos visualizar que caso houvesse
condições mínimas de trafegabilidade na BR-319, em toda a sua
extensão, desde a sua construção, poderiam estar se
desenvolvendo as mesmas formas de ocupação predatória do
entorno de outras rodovias na Região Amazônica, como a BR-230
(Transamazônica), e da BR-163 (Mato Grosso e Pará), com todos
os processos caóticos de desmatamento, grilagem e ocupação de
terras públicas.

Como as obras de manutenção do corpo estradai na BR-319 não A
IBAMA
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foram realizadas, ao longo do tempo houve intensa deterioração
do antigo pavimento, evoluindo para a situação péssima da maior
parte da extensão da rodovia atravessada durante a vistoria. Tal
situação possibilitou que a maior parte das áreas de entorno da
rodovia continuassem preservadas, devido às impossibilidades de

ligação destas áreas com outras regiões da Amazônia,
principalmente o sul do Amazonas e o estado de Rondônia,
dificultando ações de fazendeiros e madeireiros na região.
Diante do contexto e considerando as obras previstas pelo

Ministério dos Transportes para a rodovia, podemos concluir que
certos trechos da BR-319 apresentam-se como uma construção de
uma nova rodovia, com aberturas das áreas de empréstimo,
outrora abandonadas, abertura de novas áreas de canteiros de
obra, reconstrução de vários trechos do leito estradai, troca ou
substituição de dezenas de bueiros e pontes. Levando em conta

que todas estas intervenções previstas acarretam diversos
impactos e riscos ambientais, os quais devem ser avaliados e
posteriormente mitigados ou evitados.
(...)

Cabendo destacar que no Trecho 3, de cerca de 450 km de
extensão, levando em conta o bom estado de conservação
ambiental de seu entorno, a precária situação do leito estradai e

do pavimento, além das possíveis interferências nos padrões de
uso e ocupação do solo devido às obras previstas, com forte
tendência de aumento do desmatamento no seu entorno, além do

desenvolvimento do processo de grilagem na região de influência
da rodovia, além ainda da existência de duas Unidades de

Conservação Federais (FLONA e RESEX) na área de influência,
concluímos que, conforme artigo 8Q da Portaria Interministerial
nfi 273/04, este trecho não se enquadra na possibilidade de
realização de TAC [termo de ajustamento de conduta],
demandando licenciamento ambiental normal, com elaboração de

Termo de Referência para realização de estudo ambiental,
podendo ser EIA/RIMA, com análise da viabilidade ambiental por
parte do IBAMA das obras previstas para este trecho, e todos os
procedimentos correlatos ao licenciamento, (fls. 171-172)
No Memo ns 546/2005 - COAIR/CGLIC/DILIQ, de 13/10/2005 (fls. 175-176), foi

recomendado que, apesar de o Tribunal Regional Federal (TRF) da Ia Região ter
suspendido os efeitos da liminar obtida pelo MPF para suspensão das obras - o que
permitiu sua retomada pelo DNIT -, o IBAMA deveria autuar o DNIT pela realização de,,
IBAMA
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obras sem licenciamento ambiental e emitir termo de embargo referente aos trechos 3 e 4,
até que fossem realizados pelo DNIT os procedimentos necessários ao licenciamento
ambiental ordinário do empreendimento: "assim, com estas medidas a suspensão judicial
das obras [removida pelo TRF] seria substituída pelo embargo administrativo instituído
pelo IBAMA, de forma a prevenir o grave risco de danos ambientais na área de influência
da rodovia" (fls 176). A recomendação foi acatada pelo Diretor de Licenciamento e o
IBAMA foi incluído no polo ativo da ação civil pública ajuizada pelo MPF, tendo a
PFE/IBAMA peticionado requerendo a reconsideração da suspensão da liminar que havia
sido concedida ao MPF. Nesse contexto entrou em cena a AGU, em outubro de 2005,
constituindo a Câmara de Conciliação e Arbitramento que levou ao Termo de Acordo e
Compromisso (TAC) assinado pelas duas autarquias, IBAMA e DNIT, em 2007. Entretanto,
até que se chegasse ao TAC, houve muitos outros atos e eventos, dos quais são referidos a
seguir trechos dos mais relevantes.

No Relatório de Vistoria nQ 26/2006 - COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA, de 14/08/2006 (fls.
442-560), elaborado após vistoria realizada entre 02 e 05/08/2006, foi repisada a mesma
questão apontada desde o início das tratativas entre DNIT e IBAMA para o licenciamento
do trecho - e foram constatadas dezenas de ilícitos ambientais que ensejaram a emissão
de notificações e dos autos de infração e termos de embargo já referidos na Nota Técnica
n^ 02001.001720/2015-01 COTRA/IBAMA:

Ressalta-se que a Portaria Interministerial somente será aplicada
para a regularização ambiental das rodovias federais
pavimentadas existentes (artigo 1Q da PI) e somente nas obras de
conservação, manutenção e restauração, nela definidas

[excluindo-se a ampliação de capacidade, que ensejaria rito
ordinário de licenciamento ambiental].
(...)

Art. 8S As disposições desa Portaria não se aplicam às rodovias

federais a serem projetadas, construídas, pavimentadas ou objeto
de ampliação de sua capacidade, nos termos do art. 2Q, inciso IV,
a partir de sua publicação.

Nestes casos, quando da abertura, pavimentação ou ampliação da
capacidade das rodovias, os procedimentos de licenciamento
ambiental deverão ser seguidos desde o seu início, com a

apresentação dos Estudos Ambientais pertinentes ao
empreendimento; bem como realização das audiências públicas,
quando couber; além de apreciação do IBAMA da viabilidade do
projeto frente aos critérios ambientais. Tudo isso, antes de
quaisquer realizações de obras previstas (...).

V f $>
IBAMA
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(...)

Trecho 03: (desde local próximo ao Entroncamento com a
BR-230 até cerca de 24 km do rio Tupana, este trecho possui
cerca de 450 km de extensão)

Este segmento alterna trechos com apenas resquícios de
asfaltamento original, com trechos totalmente sem pavimentação,
com sistema de drenagem totalmente comprometido e
necessidade de construção de mais de uma centena de pontes,
dezenas de construções e reconstruções de bueiros e várias

outras obras de arte especiais. Também neste trecho são
necessárias a ativação e reativação de jazidas de material de
empréstimo, áreas de bota-fora e também canteiro de obras.
Também neste trecho será necessária a total instalação do

pavimento asfáltico, tendo em vista que a pista original foi
projetada para um tráfego de no máximo 6 toneladas por eixo
simples (segundo relatório do DNIT).
Vale destacar que é neste trecho que podem ser verificados os
mais graves impactos ambientais do empreendimento, em relação
à modificação do padrão de uso e ocupação do solo, visto ser uma
região quase que totalmente preservada do ponto de vista
ambiental (...)

Levando-se em conta estas constatações técnicas, foi
caracterizada a necessidade de licenciamento ambiental

ordinário deste trecho, passando por todas as fases previstas em
legislação, desde a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental,
(fls. 444-446)

Em 08/02/2007, por meio do Ofício nQ 145/2007/CGMAB/DPP (fls. 787), o DNIT solicitou a
licença prévia para o trecho entre os km 168,5 e km 678,6.
A Nota Técnica n° 045/2007 - COTRA/CGTMO/DILIC (fls. 793), de 21/02/2007 destacou
inclusive que

O grande e maior exemplo do abuso por parte do DNIT quanto ao
enquadramento das obras de uma rodovia como restauração
(autorizada pela PI [Portaria Interministerial nQ 273/2004]) ao
invés de ampliação de capacidade (que demandaria licenciamento
normal e está fora da PI), refere-se à Rodovia BR-319 -

Manaus/Porto Velho. (fls. 798)v

IBAMA
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Em 28/02/2007, foi emitida a Nota Técnica n^ 051/2007/COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA (fls.
801), que tratou do licenciamento ambiental da rodovia federal BR-319 nos estados do

Amazonas e Rondônia, e concluiu que
(...) a única alternativa possível para a questão mostra-se na
realização de tratativas junto à Câmara de Conciliação e
Arbitragem da AGU, IBAMA e DNIT para que sejam paralisadas
as obras de pavimentação da rodovia BR-319, e também da
exploração de áreas de empréstimo, canteiro de obras, bota-foras
e realização de desmatamentos etc. nos trechos 3 e 4 até a
realização do licenciamento ambiental normal da rodovia, (fls.
804)

Portanto, resta claro que já era de conhecimento do solicitante que as obras no segmento
só poderiam ser autorizadas após a conclusão dos estudos e da análise por parte do
IBAMA - por meio da obtenção de Licença Prévia e, então, da Licença de Instalação.

Por sua vez, a resposta remetida ao DNIT por meio do Ofício n° 100/2012/CGTMO/IBAMA,
de 12/09/2012, também vai de encontro ao TAC, pois o IBAMA deveria ter informado ao
empreendedor que o trecho entre os km 177,8 e km 250,00 estava com as obras liberadas
pelo TAC e que o restante encontrava-se pendente da apresentação dos estudos e
cumprimento dos ritos ordinários do licenciamento ambiental.

Esta equipe entende que a resposta também foi equivocada ao caracterizar as obras de
conserva como de baixo potencial de impacto, uma vez que, em Pareceres Técnicos e
Relatórios de Vistoria anteriores, como os citados acima, já tinha sido atestado,
repetidamente e de maneira consistente, o alto grau de complexidade e grande potencial
de impacto das obras propostas. A questão foi inclusive destacada como um do)
"CONSIDERANDO" a justificar o TAC firmado em 2007 - e esse potencial de impacto foi

reconhecido inclusive nas Licenças Ambientais Únicas ne 422/14 e 394/14 emitidas pelo
IPAAM, que indicam como de potencial poluidor/degradador médio e grande,
respectivamente, os empreendimentos licenciados.

Ainda,o ofício também se equivocouao autorizar o empreendedor a procurar
licenciamento das obras no Órgão Estadual de Meio Ambiente, desconsiderando a
competência para licenciamento do empreendimento que já estava no âmbito federal e o
compromisso legal assumido pelo DNIT de não realizar tais obras.

Destaca-se que, conforme o art. 2e, parágrafo único, alínea c, da Lei ne 4.717/1965,
conclui-se que o ato incorreu em vício relativo ao objeto, já que a autorização concedida
pela CGTMO para conserva pelo estado contrariou a disposição da Portaria nQ 423/2011 -

que só permitiria esse tipo de atividade para rodovias pavimentadas, o que foi omitido no
Ofício nQ 100/2012 - CGTMO/DILIC/IBAMA - e também do TAC firmado, que possui
IBAMA
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caráter normativo e proíbe tais atividades.

O ato também incorreu em vício quanto ao motivo (art. 2Q, parágrafo único, alínea d, da
Lei nQ 9.784/1999), já que a motivação apresentada para a possibilidade do licenciamento
estadual foi a o "baixo potencial de impacto das atividades", caracterização errônea e em

flagrante desacordo com todo o posicionamento pretérito do IBAMA na condução do
processo de licenciamento da BR-319/AM.

Em decorrência da autorização concedida pelo Ofício nQ 100/2012 - CGTMO/IBAMA, em
desacordo com as normas ambientais vigentes, ao DNIT para obter licenciamento

estadual para conserva da rodovia, resultaram as obras de implantação observadas na
vistoria realizada em agosto/2015 pelo IBAMA. Conforme mencionado acima, essas obras,
de implantação/conserva rodoviária estavam proibidas pelo TAC firmado em 2007.

Das obras em questão decorreram danos de proporções muito significativas - conforme já
indicado pela autuação realizada pelo próprio IBAMA, além da ação civil pública em curso
ajuizada pelo MPF/AM -, porém ainda não totalmente mensuráveis, dado que os eventos
continuam se desenrolando e a pressão político-econômica pela inobservância do rito
ordinário de licenciamento ambiental se encontra momentaneamentefortalecida,
conforme se observa nas notícias veiculadas pela mídia.

Tendo em vista que o DNIT tinha conhecimento desse fato e já se utilizou de expediente
semelhante quando da realização das obras em 2005, levando à exclusão de segmento de
40 km do Trecho 3 da exigência do rito ordinário de licenciamento ambiental, tendo se

caracterizado o fato consumado, apresenta-se a possibilidade de que tais obras levem à
situação semelhante e conseqüente inobservância do processo de licenciamento ambiental
em curso no IBAMA para o trecho em questão, no âmbito do qual, reitera-se, será
analisada a viabilidade ambiental do empreendimento proposto.

Mediante o exposto, é possível concluir que os vícios na edição do Ofício nQ 100/2012 CGTMO/IBAMA, ora elencados, configuram sua nulidade absoluta e de origem, dado que o
ato não é passível de saneamento ou convalidação.

Nesse sentido, destaca-seque também é equivocado o despacho manuscrito realizado pela
CGTMO em 22/09/2015, em resposta ao Despacho n° 02001.025576/2015-90
COTRA/IBAMA, posto que o primeiro alega que "a conservação que eventualmente
poderia ter sido licenciada no OEMA se restringiria a dar trafegabilidade à rodovia".
Conforme já transcrito neste parecer, o TAC firmado entre DNIT e IBAMA desautorizava

qualquer intervenção no trecho em questão, inclusive para conserva, já que a própria
viabilidade ambiental da rodovia está em estudo, assim como possíveis alternativas

tecnológicas e locacionais -o que a realização de um EIA/RIMAimplica, por definição.
Entende-se que a solicitação por parte do DNIT, ao IBAMA e posteriormente ao IPAAM,
deve ser encaminhada para apuração pela DIPRO, por caracterizar descumprimento ao i«

IBAMA
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TAC firmado em 2007, o qual estipula:

a - Suspensão da autorização de continuidade das obras de manutenção, conservação e
restauração e outras obras associadas nos SEGMENTOS A e B;

b - na cominação de pena pecuniária diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

corrigida anualmente pelo INPC (índice Nacional de Preços ao Consumidor).
Em adição, entende-se que deve ser apurada a responsabilidade do IPAAM, dado que
emitiu autorização em desacordo com a legislação vigente, acarretando nos prejuízos
referidos neste parecer ao rito ordinário de licenciamento ambiental conduzido pelo
IBAMA.

Tendo em vista o histórico do processo de licenciamento ambiental, as normas ambientais^
vigentes, o TAC firmado entre DNIT e IBAMA, arbitrado pela AGU, e os últimos atos e

eventos que levaram à situação atual de graves danos ambientais e desconsideração do
devido processo de licenciamento ambiental e, consequentemente, da legalidade,esta
equipe recomenda que seja exercido o poder-dever de autotutela da Administração sobre
seus próprios atos eivados de vícios que os tornem ilegais, e que assim os atos do Ofício
n° 100/2012/CGTMO/IBAMA sejam revistos e seja imediatamente declarada sua nulidade
ex tunc (ou seja, com efeito retroativo à data de sua edição) no processo de licenciamento,
e que o presente parecer seja encaminhado à Controladoria Geral da União e Ministério

Público Federal, para apuração das eventuais responsabilidades dos envolvidos na
autorização concedida em desacordo com as normas ambientais vigentes e com o TAC
firmado, que trouxe como resultado os crimes ambientais atualmente observados na

referida rodovia e as pressões que vem sendo exercidas para torná-la fato consumado, ao
arrepio da legalidade e à revelia do devido processo de licenciamento ambiental.

Ressalta-se que as licenças ambientais únicas nQ 422/14 e 394/14, emitidas pelo IPAAM,
além de deverem ser consideradas nulas ex tunc, conforme as motivações expostas neste
parecer, tinham como prazo de validade 15/08/2015 e 25/07/2015, respectivamente, já se
encontrando expiradas em sua presumida legalidade no momento em que a vistoria foi

realizada pela Superintendência do IBAMA no Amazonas, ressaltando-se, portanto, que
todas as obras realizadas desde então, noticiadas na mídia, com declarações do próprio
DNIT de que as obras continuavam em andamento e se encerrariam ainda neste ano,
foram realizadas ao arrepio inclusive de legalidade presumida, entendendo-se necessário
o encaminhamento para a apuração de tais ocorrências pela DIPRO.

Entende-se também, que deve ser recomendado à Agência Reguladora dos Serviços
Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (ARSAM), de modo a não ser responsável
por colocar os passageiros transportados em risco, que revogue as autorizações
porventura concedidas e se abstenha de conceder autorizações para operação de linhas
rodoviárias na BR-319/AM, que passem pelo trecho entre os km 250 e km 655,7, tendo em o
IBAMA
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vista que as condições de trafegabilidade nesse trecho são inadequadas ao transporte
rodoviário de passageiros e que as obras para conserva da rodovia serão descontinuadas.
Por fim, esta equipe entende como urgente a realização de vistoria conjunta entre as
equipes técnicas da DILIC e DIPRO ao segmento para apurar a extensão dos impactos
causados e determinar, o mais rápido possível, quais as medidas mitigadoras e de
recuperação dos passivos a serem executadas pelo DNIT.

Brasília, 16 de outubro de 2015

Analista Ambiental da COTRA/IBAMA

Juliana Licio de Oliveira Baretta
AnalistajAmbiental da COTRA/IBAMA

MAU*
Karin wovaris Mõller

Analista Ambiental da COTRA/IBAMA

Marco Aurélio Lessa Villela
Analista Ambiental da COTRA/IBAMA

3)JU|Í5

Coordenador* & Licenciamento de
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MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO

Documento -Tipo:_. ^^J. ^.—
-m N°. 02001.0206^/2015-^.
Recebid

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transpo..._
SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A
Edifício Núcleo dos Transportes - CEP: 70.040-902 - Brasília/DF
Telefone: (61) 3315-4000 - www.dnit.gov.br

URGENTE

Ofício n°. 1644/2015/DG/DNIT

Brasília/DF/^lde outubro de 2015.
A Sua Senhoria a Senhora

Marilene de Oliveira Ramos Murias dos Santos

Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis - IBAM
Ministério do Meio Ambiente

SCEN Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA
CEP: 70.818 - 900 - Brasília - DF

Assunto: BR-319/AM - Detalhamento dos Serviços de Manutenção da Rodovia

Senhora Presidente.

Cumprimentando-a cordialmente, solicito com a máxima urgência a suspensão do
embargo para os serviços de manutenção na BR-319/AM entre os km 250 e km 655,7. Afim de
que possamos esclarecer os trabalhos a serem realizados, apresentamos abaixo detalhamento dos
serviços previstos.

2.
A primeira definição a ser esclarecida é o conceito de Manutenção que é o
"conjunto de operações destinado a manter as características técnicas e operacionais da
rodovia até que tais operaçõesse tornem antieconômicas "

3.

Os contratos de Manutenção têm como objetivo a devolução das características

originais da rodovia mantendo a geometria original sem que ocorra nenhum tipo de
melhoramento da condição original da rodovia.

4.
Antes de entrarmos no detalhamento dos serviços é importante destacar o que
seria o mínimo necessário em termos de geometria para garantir a segurança do usuário.
i.o
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a.

1° - Recomposição Mecanizada de Aterro - Este item pode ser subdividido nas seguintes
etapas em:

>

EM BRANCO
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•

Demarcação da área a ser reconformada

•

Limpeza da área

•

Espalhamento de material

•

Compactação de camada

5.
A geometria do talude é uma relação geométrica determinada pela inclinação
necessária para estabilizar o maciço como mostrado na figura abaixo.

NOVO OFFSF"

6.
Como a inclinação relaciona a largura da plataforma com a altura do aterro a
plataforma de terraplenagem obedecerá uma relação de no máximo 3H:1V portanto se a altura
(V) do corpo de aterro for de 3m a base (H) do aterro terá a largura de 9m
7.
2o- Recomposição de Revestimento Primário - Com o objetivo de se melhorar
ou restabelecer as condições de tráfego oferecidas pela rodovia é executado o intitulado
revestimento primário, o qual se constitui em uma camada de solo, com características
adequadas, capaz de oferecer uma superfície de rolamento que assegure o tráfego, em qualquer
época do ano.

8.

Na execução do revestimento primário é utilizado material selecionado, oriundo

de jazida, material este conhecido no campo como sílico-argiloso, cascalho, saibro ou piçarra.

que é espalhado em espessura entre 10 cm e 20 cm sobre a terraplanagem concluída. É
recomendável que o revestimento seja devidamente compactado e com largura uniforme, o que
lhe conferirá uma maior resistência à ação do tráfego e das intempéries. Cabe observar que a
camada de revestimento primário exige alguns cuidados e técnicas mais esmerados na sua
conservação.

9.
3o- Limpeza Lateral - Para que seja possível assegurar o mínimo de segurança
para o usuário garantido a visibilidade do mesmo é necessário limpar nos trechos em tangente
além dos 9m de plataforma mais 3m para cada lado da rodovia e nos trechos em curva 5m
para cada lado.

ooNvua m
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•°4°- Roçada - Neste item é realizado roçada de forma manual ou mecanizada,
contudo não é feito corte de arvores e é realizado na mesma geometria informada no item de
Limpeza Lateral.

11 •

5o- Reforma de Pontes de Madeira - Trata-se da devolução da funcionalidade e

conservação das pontes de madeira existentes no trecho.

12.
6o- Substituição de pontilhões de madeira deterioradas por bueiros - Neste
caso é realizada a avaliação do pontilhão existente e caso não seja possível fazer a manutenção
do mesmo a indicação é a colocação de bueiros.

13.
7o- Substituição de bueiros metálicos rompidos - Troca do bueiro danificado
por um novo, contudo com a mesma geometria do elemento já existente.

Atenciosamente,

Valter C
Diri
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DESPACHO 02001.028066/2015-74 GABIN/PRESI/IBAMA

Brasília, 22 de outubro de 2015

A Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Ofício n. 1644/2015/DG/DNIT - BR-319/AM - Detalhamento dos serviços
de manutenção da Rodovia.
REFERENCIA: OF 02001.020680/2015-98/DNiT

Interessado: DNIT

Para conhecimento e demais providências

GUSTA

LLER DE PODESTA

/Chefe^de Gabinete do IBAMA
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DESPACHO 02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA

Brasília, 04 de novembro de 2015

Ao Gabinete da Presidência

Assunto: Requerimento de suspensão de embargo - BR 319/AM

01. Trata-se de requerimento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para "
suspensão do embargo para os serviços de manutenção na BR 319/AM entre os km 250,00 e
km 655,7", formalizado por meio do Ofício nQ 1644/2015/DG, de 21 de outubro de 2015 (protocolo n°
02001.020680/2015-98).

02. A rodovia BR-319 consta do Sistema Nacional de Viação (SNV), previsto na Lei nQ 12.379/2011.
Embora tenha sido aberta e pavimentada em meados de 1972, o SNV reconhece a rodovia na condição
de implantada, sendo prevista como não pavimentada no trecho compreendido entre o km 250,00 e o
km 655,7.

03. O DNIT requer a suspensão do embargo com a finalidade de retomar apenas os serviços de
"manutenção" do referido trecho da BR 319. Como conceito de manutenção, informa o entendimento de
que se trata do "conjunto de operações destinadas a manter as características técnicas e operacionais da

rodovia, até que as operações se tornem antieconômicas". Ao mesmo tempo informa que "os contratos
de manutenção tem como objetivo a devolução das características originais da rodovia, mantendo a
geometria original, sem que ocorra nenhum tipo de melhoramento da condição original da rodovia".

04. Ocorre que as "condições originais" da BR 319 remontam à década de 1970, época na qual a rodovia
se encontrava pavimentada. Desta forma.não é possível utilizar o conceito de manutenção sugerido
pelo DNIT para efeitos de suspensão do embargo, uma vez que a reconstrução e a pavimentação
da BR 319 constam como objeto do licenciamento ambiental em tramitação no Ibama, cujo requerimento
de licença prévia foi apresentado pelo DNIT, com base em EIA/RIMA. Não poderia o Ibamadesembargar
obras que estão sujeitas ao licenciamento prévio requerido pelo próprio DNIT.

05. Vale lembrar que a solicitação da aplicação de penalidades - multa e embargo aqui debatidas partiu desta Diretoria de Licenciamento Ambiental, por meio de despacho do seu Diretor Substituto,
justamente em função da constatação de que as intervenções realizadas pelo DNIT extrapolaram a
manutenção e adentraram no objeto do licenciamento ambiental em curso perante o Ibama.
06. Ao mesmo tempo, embora a "devolução das características originais da rodovia" esteja condicionada
ao licenciamento ambiental prévio do Ibama, não nos parece correto vetar todo e qualquer tipo de
manutenção no referido trecho rodoviário, manutenção esta justificada pela necessidade de se
restabelecer não as condições originais da rodovia, mas apenas as suas condições mínimas de
trafegabilidade. Do contrário estaria o Ibama determinando o isolamento das comunidades que
dependem do referido trecho para o seu deslocamento.

07. O Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais, publicado pelo Departamento Nacional de
Estadas de Rodagem em 1999, apresenta aclassificação de rodovias de acordo com o nível de
IBAMA
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qualidade de serviços esperados da rodovia. 0 Manual prevê 05 classes de rodovias federais - Classes
0,1, II, III e IV, as quais, por sua vez, encontram-se subdivididas em subclasses. Quanto maior volume de
tráfego, maior velocidade ou capacidade para transporte de cargas, maior o nível de qualidade de
serviços, e, para atendertal demanda de serviços, maior o porte das estruturas que compõem a rodovia.
08. A Classe IV é a mais simples dentre as cinco classes previstas para rodovias implantadas. De acordo
com o Manual, refere-se às "rodovias de pista simples, com características técnicas suficientes para
atendimento a custo minimo do tráfego previsto para o seu ano de abertura. Geralmente não é
pavimentada e faz parte do sistema local, compreendendo as estradas vicinais e eventualmente rodovias

pioneiras." Deste modo, é a classe que prevê menores intervenções para implantação e manutenção,
assim como menor largura para faixas de rolamento e acostamento. Consequentemente, é a classe com a
menores limites de velocidade para o tráfego. Neste sentido, recomendo que a suspensão do embargo w
para atividades de manutenção seja restrita aos critérios de trafegabilidade estabelecidos para rodovia
federal de classe IV - não pavimentada.

09. No requerimento de suspensão do embargo, o DNIT apresenta a relação de atividades que pretende
realizar a título de manutenção. São elas: (i) recomposição mecanizada de aterro; (ii) recomposição de
revestimento primário; (iii) limpeza lateral; (iv) roçada; (v) reforma de pontes de madeira; (vi)
substituição de pontilhões de madeira deteriorados por bueiros; (vi) substituição de bueiros metálicos

rompidos. Tendo por referência a rodovia federal de classe IV, recomendo que todas as intervenções
pretendidas pelo DNIT deverão estar restritas a uma faixa de 15 metros de largura (9 metros da
plataforma e 3 metros adicionais para cada lado para assegurar visibilidade). Pela mesma razão,
recomendo que não seja autorizada a substituição de pontilhões de madeira por outros dispositivos.
10. Ressalto que ainda que voltadas à manutenção das condições mínimas de trafegabilidade, as
intervenções pretendidas pelo DNIT no trecho em análise deverão se submeter ao devido processo
de licenciamento ambiental. Vale dizer, no entendimento desta Diretoria de Licenciamento Ambiental,

o levantamento do embargo não caracteriza a dispensa de licenciamento ambiental, sobretudo para

exploração de jazidas e áreas de empréstimo e bota-fora, assim como não caracteriza a dispensa de ^\
autorização para supressão de vegetação e intervenção em áreas de preservação permanente.
11. Ainda no entendimento desta Diretoria de Licenciamento Ambiental, as obras de manutenção no

trecho do meio (entre o km 250,00 e o km 655,7), uma vez restritas ao território do Estado do Amazonas,
não caracterizam a competência da União para o licenciamento ambiental, de acordo com os critérios
estabelecidos pela Lei Complementar n^ 140/2011 e Decreto nQ 8437/2015. Desta forma, devem se
submeter ao devido licenciamento ambiental perante o órgão de meio ambiente do Estado do Amazonas.

12. Por fim, recomendo que o levantamento do embargo deve estar acompanhado por aditivo ao Termo
de Acordo de Compromisso estabelecido entre Ibama e DNIT. O referido aditivo deve prever
expressamente a classificação daquele segmento rodoviário (km 250 a km 655,7), assim como as
intervenções que podem ser realizadas a título de manutenção das condições mínimas de trafegabilidade.
13. Cabe ressaltar, contudo, que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública contra DNIT,
IPAAM e construtoras responsáveis pelas obras, na qual sustenta entendimento divergente do

posicionamento manifestado por esta Diretoria, defendendo a competência federal para o licenciamento
das obras, ainda que apenas de manutenção e restrita ao Estado do Amazonas.
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14. A 7a Vara - especializada em matéria ambiental e agrária - da Justiça Federal de Manaus (AM), em
decisão liminar que concedeu a tutela antecipada requerida (cópia em anexo), manifestou-se

favorável à avaliação de competência defendida pelo Ministério Público Federal: "Quanto à competência
para o licenciamento da obra, de fato, mais uma vez entendo que o Ministério Público Federal se mostra

certo em imputar ao IBAMA a atribuição de licenciar as obras da BR 319, nos casos que exijam o devido
licenciamento". Adecisão avalia que "Assim, é evidente que a obra em questão, ainda que se limite a
controvérsia ao trecho "meião", inserido no Estado do Amazonas, repercute no Estado de Rondônia,
cabendo ao Ibama, nos termos do art. 7a, XIV, "e", da Lei Complementar ne 140/2011, licenciar". Por fim,
a decisão conclui que "sob um primeiro olhar, a par do exposto e dos novos argumentos trazidos pelo
Ministério Público Federal em sua emenda à petição inicial fls. 110/114, é forçoso concluir a atribuição
do IBAMA, merecendo guarida a pretensão".

15. Desta forma, ainda que o levantamento do embargo seja viável mediante as condições acima
expostas, o Ibama deve observar a existência de eyenjual impedimento estabelecido pela referida
decisão judicial.
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Manaus, 26 de Outubro de 2015.

A Sua Senhoria a Senhora

MARILENE DE OLIVEIRA RAMOS MÚRIAS DOS SANTOS
Presidente do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

SCEN trecho 02, Edifício Sede do IBAMA - Asa Norte
Brasília/DF
CEP.: 70.818-900

Senhora Presidente

A Associação Parlamento Amazônico, entidade que congrega Deputados
Estaduais do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins, reunidos no último dia 22 de Outubro de

2015, na sede da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, por ocasião
da III Reunião Ampliada do Colegiado de Deputados do Parlamento

Amazônico, aprovou por unanimidade MOÇÃO DE REPÚDIO (em anexo) à
Presidência do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis, que de forma arbitrária multou o DNIT - Departamento
Nacional de Infraestrutura Terrestre, no processo de recuperação da BR-319,
que liga os Estados de Rondônia ao Amazonas, atrasando com isso o
desenvolvimento da Região Amazônica.

Por esta razão encaminho a Vossa Senhoria a MOÇÃO DE REPÚDIO, e
pedimos providência no sentido do IBAMA desburocratizar o processo de que
trata o licenciamento para a recuperação da BR-319, no trecho entre as
cidades de Humaitá a Manaus.

Certo de poder contar com o apoio de Vossa Senhoria, aguardamos
resposta.

A(A0)_

PARA CONHECIMENTO.
Atenciosamente

Deputado Estadual Sinésio Campos (PT/AM)

&S&*

Presidente

do Parlamento Amazônico
Associação Parlamento Amazônico

Endereço (provisório): Avenida Mario Ypiranga Monteiro, 3950 - Bairro.: Parque/10
CEP.: 69.050-030

Manaus

Amazonas

Telefones.: Gabinete da Presidência (092) 3183-4452 - Cerimonial (092) 3183-4352 / 4350

••,'

T5

\0

\í

«MA

ESTADO DO MARANHÃO

Assembléia Legislativa
Parlamento Amazônico

MOCAO DE REPUDIO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA.

Os

Deputados

Amazônico,

Estaduais

reunidos

na

que

Assembléia

representam

o

Legislativa

do

Parlamento

Estado

do

Maranhão no dia vinte e dois de outubro de dois mil e quinze,
decidiram manifestar total repudio contra o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, por

»V

este órgão ter multado o Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes - DNIT durante o processo de recuperação da BR-319 JJV

*

que liga o município de Humaitá a Manaus no Estado do Amazonas.

\
São Luís 22 de outubro de 2015.
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Assinatura

Manaus, 22 de outubro de 2015
Ao Senhor

THOMAZ MIZIAKI DE TOLEDO
P

Diretor da DILIC/IBAMA

SCEN Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, cx postal 09566, Brasília-DF, CEP: 70818-90

SWX

Ref: ICP n. 13.000.000307/2014-19 (fazer referência na resposta)

Senhor Diretor,

No interesse do Inquérito Civil Público em epígrafe, instaurado para apurar a
regularidade ambiental do planejamento e das obras da BR-319, que liga Manaus/AM a Porto

Velho/RO, e tendo em vista o teor da notícia jornalística em anexo, requisito que apresente,
no prazo de 10 (dez) dias, informações sobre eventual "levantamento do embargo"
administrativo lavrado pelo IBAMA, bem como que informe se constituem obras de

mera manutenção/conservação as seguintes atividades, dentre outras constatadas pelo
Relatório de Vistoria do IBAMA, de 25/08/2015:

a) alargamento da pista, de 5m para 12-18m de largura, totalizando ao longo
de 405,7km uma supressão de vegetação de aproximadamente 200ha desmaiados sem
licenciamento ambiental;

b) exploração de jazidas de empréstimo (cascalho/saibro) e execução de
botas-fora de material (solo) sem licença ambiental; e
c) reconformação da plataforma, recomposição mecanizada de aterro,

recomposição manual de aterro, recomposição do revestimento primário, roçada
manual, roçada mecanizada, limpeza lateral, limpeza, desobstrução e substituição de

bueiros metálicos e reforma de pontes de madeira sem medidas de contençãodo solo, que
ocasionaram aterramentos de nascentes e assoreamento de cursos d'água.
Atenciosamente,
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Dnit e Ibamafecham acordosobre a rodovia BR-3191 Notícias | Acritica.com - Manaus - Amazonas
Pesquisar

Dnit e Ibama fecham acordo sobre

a rodovia BR-319
O licenciamento está prejudicado porque o Ibama e a Funai solicitaram do Dnit um

levantamento sobre a existência de comunidades indígenas no raio de 40
quilômetros entre os rios Madeira e Purus
Manaus (AM). 21 de Outubro de 2015
ACRITICA.COM

Etiquetas
dnil,
ibama.
manaus,

rodovia,
amazonas,

transporte,
BR-319

Oacordo foifechado comos representantes dos dois órgãos, da Funai.das

federações empresariais do Amazonas e Rondônia e do governo(Divulgação)

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(Dnit) vai oficializar nesta quarta (21) um pedido de
levantamento de embargo ao Ibama para dar continuidade às
obras de manutenção do chamado "trecho do meio" (entre os
quilômetros 250 e 655,7) da BR-319, que liga Manaus (AM) a
Porto Velho (RO).

£ omo as obras estão embargadas porsupostas irregularidades
ambientais, o diretor de licenciamento do Ibama, .Thomaz
Miazaki, disse que esse documento do Dnit contendo ainda a

lista das obras de manutenção será o suficiente para que o
órgão ambiental acabe com o embargo.
O acordo foi fechado nesta quarta durante audiência pública
na

Comissão

de

Infraestrutura

do

Senado

com

os

representantes dos dois órgãos, da Funai, das federações
empresariais do Amazonas e Rondônia e do governo deste
último Estado.

"Nós priorizamos o debate técnico sobre o embargo e a
necessidade de desembargar a obra. Acredito que foi uma das
audiências públicas mais frutíferas das quais participei",
comemorou a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), que
propôs a reunião junto com os senadores Acir Gurgacz (PDTRO) e Valdir Raupp (PMDB-RO). Segundo ela, a diligência na
estrada que será feita pela comissão na próxima segunda (26)
servirá para acelerar o processo de licenciamento a fim de que
a rodovia seja pavimentada. Os senadores sairão de ônibus de
Porto Velho até Manaus.

http://acritJc^.ud.com.br/noticias/Dnit-lbama-fecriam-rocJovia-BR-319_0J453054723.html?print=1
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Dnite Ibama fecham acordo sobre a rodovia BR-3191 Noticias | Acrittca.com - Manaus - Amazonas

O licenciamento está prejudicado porque o Ibama e a Funai
solicitaram do Dnit um levantamento sobre a existência de

comunidades indígenas no raio de 40 quilômetros entre os rios
Madeira e Purus.
f

O diretor-geral do Dnit, Valter Casimiro Silveira, disse que
órgão está cumprindo todas as exigências e negou
irregularidades ambientais. "Em nenhum momento o Dnit fez
obras com objetivo de reconstrução da rodovia. Foi
exclusivamente itens de manutenção, serviços comuns que
fazemos em todas as rodovias no país. previstos em contratos",
disse.

Além dos representantes dos dois órgãos, foram debatedores o
diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da
Funai, Artur Nobre Mendes; diretor da Representação em
Brasília da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam),
Saleh Hamded; representante da Federação das Indústrias do
Estado de Rondônia (Fiero), Alan Gurgel do Amaral; a
representante do Governo de Rondônia, Elizete Lionel.
Embora tenha confirmado presença, o Governo do Amazonas
não enviou representante.

*Com informações da assessoria de imprensa

www.achtica.com.br
Acrítica 2010

http://acritica.uoi.com.br/noticias/Dnit-lbama-fecham-rodovia-BR-319_0_1453054723.html?print=1
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Divisão Técnico Ambiental - AM

Núcleo de Controle e Fiscalização - Am

MEM. 02005.001123/2015-38 NUCOF/AM/IBAMA

Manaus, 05 de novembro de 2015

Ao Senhor Diretor da DILIC

Assunto: Encaminha relatório de vistoria.

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho o Relatório de Vistoria (Operação
Guardiões da Vida) realizado ao longo da BR 319, no período de 20 a 24 de outubro de
2015, para vistoriar áreas com indicativos de desmatamento (queimadas) em atendimento
a Ordem de Fiscalização AM16939, para conhecimento e providências pertinentes.
Atenciosamente,

MARJO-JÔRGElvl^íJfío RODRIGUES
Coord-ái30or Cubstituto do NUCOF/AM/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

SUPERINTENDÊNCIA DO ESTADO DO AMAZONAS - SUPES
MMA

1. N° DA ORDEM DE

DIVISÃO TÉCNICO-AMBIENTAL - DITEC
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
2. NOME DA OPERAÇÃO
3. NOME E CÓDIGO DA

FISCALIZAÇÃO
AM16939

UNIDADE

Guardiões da Vida

SUPES/AM

4. OBJETIVO DA OPERAÇÃO

Vistoriar áreas com indicativos de desmatamento e queimadas e verificar o cumprimento do
embargo de obras.
5. DADOS DA EQUIPE
5.1 NOME

5.2 FUNÇÃO

5.3. N° DA MATRICULA

Cícero Irisvam Furtado de Souza

Coordenador

SIAPE
1576687

6. EQUIPE
Cícero Irisvam Furtado de Souza - Analista Ambiental

Abimael Pereira da Silva - Agente Ambiental Federal
José Lázaro Pinheiro da Silva - Analista Ambiental
Juliana dos Santos Sena - Analista Ambiental

7. HISTÓRICO DA AÇÃO

Em cumprimento a Ordem de Fiscalização AM 16939, a equipe compostas por servidores do
Ibama/AM esteve em campo, ao longo da BR 319, no período de 20 a 24 de outubro de 2015, O
objetivo da viagem foi vistoriar áreas com indicativo de desmatamento (queimadas) e verificar o
cumprimento do embargo as obras de implantação rodoviária do trecho compreendido entre os km
250 e km 655,7 da rodovia BR 319 (TEI n°3201-E).
8. DA VISTORIA

A vistoria foi iniciada no dia 21 de outubro de 2015, quando a equipe iniciou o percurso
compreendido no TEI n° 3201-E, isto é, o trecho entre o KM 250 ao KM 655,7 da BR 319. Informo
que este trecho foi percorrido completamente pela equipe de fiscalização no dia 21/10/2015, quando
a equipe se deslocou até o município de Humaitá e posteriormente no dia 23/10/2015, quando a
equipe se deslocou até o município de Careiro.
Durante os dois dias que o trecho foi vistoriado, a equipe do Ibama não identificou a presença de
máquinas trabalhando no trecho embargado, somente foi identificada a presença de algumas
máquinas no acampamento da empresa CMM (coordenadas: -05 36' 43,67134" e -62 11' 56,87116"),
que aparentemente estava sendo desocupado, uma vez que presenciamos a retirada de colchões de
dentro do alojamento (figura 01).
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Nas coordenadas -05 01' 00,02365" S e -61 36' 43,98884" W identificamos a presença de uma pá
carregadeira da empresa TESCON, que estava estacionada em uma clareira às margens da estrada.
Considerando que a vegetação por onde a máquina passou já estava ressecada, a equipe entendeu
que a mesma estava lá há vários dias.

Na vistoria realizada entre os dias 19 a 22/08/2015 foi identificado que os serviços executados pelas
empresas contratadas pelo DNIT não tinham sido realizados para o trecho compreendido entre as
coordenadas -05 35' 42,4" S e -62 11' 17,7" W / -05 03' 26,6" S e -61 39' 24,7" W, correspondendo
a um percurso de aproximadamente 85 km de extensão (que permaneciam sem qualquer atividade
de construção). Entretanto, na vistoria realizada entre os dias 21 e 23/10/2015, foi observado que os
serviços de construções na rodovia foram executados neste trecho, conforme pode ser observado na
figura 03.

.
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Também foi possível observar a presença de resíduos vegetais depositados ao longo de diversos
trechos para este percurso (coordenadas -05 35' 42,4" S e -62 11' 17,7" W / -05 03' 26,6" S e -61 39'
24,7" W), sendo observado que na maioria das vezes as árvores foram derrubadas paralelamente a
estrada, entretanto, foram identificadas algumas situações em que as árvores foram derrubadas para
dentro da floresta, danificando a vegetação remanescente localizada nas margens da estrada,
conforme pode ser observado na figura 04.

Ainda neste trecho, foram identificadas duas pontes que ainda passariam por manutenção (ponte 01:
-05 09' 56,6716" S e -61 46' 53,3597" W e ponte 02: -05 15' 23,42331" S e -61 34' 11.19106" W),
C
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sendo observado que próximo as mesmas já estavam depositadas peças de madeira que seriam
utilizadas para a execução do serviço, conforme observado na figura 05.

Figura 05. Ponte 01 e Ponte 02

Para este trecho também foi observado que alguns dos cursos d água estavam parcialmente
obstruídos, seja por solo utilizado nos serviços executados na estrada ou por pedaços de madeira
que se desprenderam das pontes (coordenadas: -05 15' 23,42331" S/-61 34' 11,19106" W; -05 12'
45,77027"S/-61 51' 22,21944"W; e -05 18' 19,16617"S/-61 58' 08,55338"W), conforme
demonstrado na figura 06.

Porsolicitação do Ibama, o Ipaam encaminhou cópia da Licença Única Ambiental (LAU) n° 422/14
(Documento n° 02005.004789/2015-48), emitida em nome da Superintendência Regional do
DNIT/AM/RR (CNPJ 04.892.707/0002-91), que autoriza a atividade de manutenção/recuperação
de rodovia, para a BR 319 (BR 174), nos subtrechos:

a) Subtrecho Rio Tupana: km 177,80 (60° 48'001"W/04°11 '3,202"S) até rio Igapó-açu - km
260,00 (61° 17'32,53"W/04o42'41,00"S) com extensão aproximada de 82,20 km;
b) Subtrecho Igapó Açu: km 260 (61° 17'32,53"W/04°42'41,00"S) até o Igarapé do Caetano-

km 432,4 (61° 17'32,53"W/04°42,41,00"S) com extensão aproximada de 172,4 km;
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c) Subtrecho Igarapé do Caetano: km 432,4 (62° 20'3l,35"W/05o49'42,40"S) até o Igarapé do
Piquiá, km 513,10(62°48,30,45"W/05°22' 15,77"S) com extensão aproximadade 172,4 km;
e

d) Subtrecho Igarapé do Piquiá: km 513,10 (62°48,20,71"W/05°22'13,26"S) até a entrada da
BR 230-km 655,7 (63° 16'11,03"W/07°33'46,55"S) com extensão aproximadamente 142,6
km;

A licença está relacionada a atividade de serviços de obras de manutenção/recuperação da BR 319
(174, Rio Tupana, km 177,80 até a entrada da BR 230, km 655,7 (obras de substituição de bueiros,
conforme as pontes de madeira, remendos localizados, tapa buracos, limpeza inferior da rodovia,
composição de aterros erodidos esporádicos, estabilização de taludes e demais atividades previstas
no parágrafo Io, do art. 2o da Portaria Interministerial n° 423, de 26 de outubro de 2011. Possui
prazo de validade de 1 ano e foi emitida em 15/08/2014.
9. Conclusão:

Durante a vistoria realizada por equipe do Ibama/AM foi possível constatar que nenhuma obra de
implantação rodoviária estava sendo realizada no trecho compreendido entre os km 250 e km 655,7
da rodovia BR 319.

Ressalto que, considerando as informações existentes na LAU n°422/14, é possível identificar que
a licença já estava vencida no momento da primeira vistoria, que foi realizada por técnicos do
Ibama/AM no período de 19 a 22/08/2015. Portanto, fica evidente que minimamente os serviços
executados entre as coordenadas -05 35' 42,4" S e -62 11' 17,7" W / -05 03' 26,6" S e -61 39' 24,7"
W (aproximadamente 85 km de extensão) foram realizados após a licença emitida pelo Ipaam está
vencida. Portanto, recomendamos encaminhar cópia deste relatório a DILIC para conhecimento e
encaminhamentos cabíveis.

É o relatório.

10. ASSINATURA
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DESPACHO 02005.005621/2015-50 GABIN/AM/IBAMA

Manaus, 05 de novembro de 2015

À Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Encaminha documento

REFERENCIA: OF 02005.006093/2015-56/SECVA/7°VARA

Venho por meio deste encaminhar Ofício nQ. 545/SECVA/7Q VARA da Justiça

Federal - Ambiental e Agrária, para conhetrtmêlítp e providências pertinentes.
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Classe: 7100 - Ação Civil Pública
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Autor: MPF
Acsdo: DNIT e Outros

COPIA

Senhor Superintendente,

De ordem, em cumprimento à decisão exarada nos autos da ação Civil

Pública em epígrafe, encaminho a Vos.i Senhoria cópia da referida decisão, para
conhecimento.

C Hclialmente,

CRISTIANE SOARES DE FARIA

í^>

Diretora de Secretaria da
7a Vara Federal do Amazonas.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1.a REGIÃO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1a INSTÂNCIA
7a VARA - ESPECIALIZADA EM MATÉRIA AMBIENTAL E AGRÁRIA
Processo: 14031-38.2015.4.01.3200

DECISÃO
Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em
face do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Instituto de
Proteção Ambiental do Estado do Amazonas - IPAAM, Tescon Engenharia LTDA.,
CMM - Construtora Meirelles Mascarenhas Ltda., IPÊ Construtora e Construtora
Zequimlima Ltda - ME.
Quanto aos fatos, tem como objeto as obras realizadas na BR 319,

rodovia que liga a cidade de Manaus a Porto Velho (vice-versa), na altura do trecho
iniciado no km 250 e finalizado no km 655,7, com 405,7 km de extensão, o conhecido
"meião".

Alega, em suma, o Ministério Público Federal que, em face de fiscalização
realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, com relatório datado de 25 de agosto de 2015, fls. 73/102 dos
autos, foram verificadas diversas irregularidades no referido trecho e, em especial e
que constitui a causa de pedir do pedido de antecipação de tutela, a execução da obra
de construção/reconstrução do trecho supracitado sem a conclusão do EIA\RIMA por
parte do DNIT.

Aduz que, emque pese a concessão da Licença Ambiental Única - LAU de
nQ. 422/14 de 15/08/2014 pelo IPAAM, esse não seria o órgão ambiental com atribuições
para tanto; a uma, porque uma vez que se trata de obra em rodovia cujo
empreendimento atinge 2 (dois) Estados da federação, caberia à União, por meio do
IBAMA, licenciar, nos termos do art. 7U, XIV, "e", da Lei Complementar n.° 140/2011; a
duas, porquanto não houve qualquer delegação do ato de licenciar pelo IBAMA àquele
órgão, conforme dispõe o art. 4o, V, do mesmo diploma legal. Por fim, pela própria

inidoneidade da referida Licença Ambiental Única para permitir localização, instalação
e operação da obra de construção/reconstrução do trecho.

Requer, ante o exposto, a tutela antecipada contida às fls. 49/50 e reiterada
às fls. 113v/114 dos autos, qual seja:
"í) seja designada audiência de conciliação com as partes, afim

í •)
IV
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determinar, dentre outros aspectos, as medidas compensatórias

pelos danos ambientais já praticados e irreversíveis, em virtude da
realização de obras no TRECHO DO MEIO DA BR 319, sem EIA-

RIMA e sem licença ambiental do IBAMA; e CASO NÃO HAJA
ACORDO, que determine, imediatamente, a apresentação, em

conjunto por todos os requeridos, de PRAD com çronograma de
execução e assinado por profissional(is) habilitado(s) com
ART, noprazo de 30 (trinta) dias, para a correção de todos os danos
ambientais constantes do Relatório de Vistoria do IBAMA, que deverá

ser apresentado para aprovação eacompanhamento do órgão ambiental
federal; e

11) sejam suspensas imediatamente, antes mesmo da audiência,
quaisquer intervenções no TRECHO DO MEIO DA BR 319,
CANCELANDO-SE

OS

EFEITOS

DA

EAU

n.

422/2014

INCLUINDO-SE NESTA OPORTUNIDADE TAMBÉM O
CANCELAMENTO DA LAU n. 394/14, e determinando-se ao

IPAAM que se abstenha de conceder qualquer nova licença ou
autorização (ou de renovar as já existentes) para quaisquer

atividades na BR-319, até o julgamento final da presente ação,
sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) a incidir sobre o patrimônio pessoal dos gestores públicos Diretor do DNIT e Diretora Presidente do IPAAM, em solidariedade

com os responsáveis por cada empresa contratada e suas
subcontratadas (construtoras)."

Concedido o prazo de 72 horas para que as pessoas jurídicas de direito

público se manifestassem acerca do pedido liminar, conforme fls. 109 dos autos, assim
o fizeram.

O DNIT alega que, em verdade, não se trata de obra de
construção/reconstrução do trecho entre os quilômetros 205 e 655,7 da BR 319, com
405,7 km de extensão, mas sim de mera obra de manutenção, pois a BR 319 conta com

mais de 30 (trinta) anos de existência; informa que a liminar pretendida pelo Ministério
Público Federal não encontra mais razão de ser, pois a obra no trecho "meião" se
encontra embargada administrativamente pelo IBAMA, não havendo mais execução
nas atividades de manutenção, como defende ser.
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Assim, por esse último argumento, pleiteia o reconhecimento de perda do
objeto do pedido, em sede de antecipação de tutela, de suspensão de qualquer
intervenção por meio de obras no trecho entre os quilômetros 205 e 655,7 da BR 319.
O IPAAM, em que pese ainda não ter sido citado, apresentou antecipada
contestação.

O ente informa que não usurpou a atribuição do IBAMA para o
licenciamento da obra em questão, pois partiu da própria autarquia federal a

autorização para tanto, nos termos do que expõe, principalmente do contido na
Portaria Ministerial de n.° 423/2011 e do que consta no Ofício n.'-' 100/2012 CGTMO/DILIC/IBA M A.

Menciona a legalidade da licença concedida, vez que pautada no parecer
PARECER/IPAAM/DJ/N0 469/2013 e em prévio requerimento do DNIT para tanto,
tendo inclusive sido informados os órgãos do ICMbio e IBAMA do procedimento.

Por fim, discorda do afirmado pelo Ministério Público Federal acerca da
ausência de qualquer fiscalização na obra para verificação do cumprimento das
condicionantes da licença LAU - n° 422/2014.

Tanto o Ministério Público Federal, DNIT e IPAAM juntam documentos no
intuito de demonstrarem suas alegações.

E o relato do que reputo essencial para decidir acerca da tutela antecipada
pretendida pelo autor da ação.
Passo a decidir.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra, dentre
outros, três direitos fundamentais a serem sopesados inicialmente: a vida; o direito de
ir e vir; e o direito ao meio ambiente saudável. Vide arts. 5°, "caput", XV e 225, "caput".
Ainda, tais direitos servem como paradigmas de respeito quanto aos
objetivos do nosso Estado traçados no art. 3o da Constituição. Não há que se falar em

sociedade

livre, justa e solidária;

desenvolvimento

nacional;

redução

/
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desigualdades regionais e promoção do bem de todos, sem a observância dos direitose
garantias fundamentais.

Dentro dessa perspectiva, é, de fato, destinado ao Estado assegurar o bem
da coletividade; porém, existem situações emque o bem de uma coletividade não pode
ser assegurado sob uma perspectiva microssocial; mormente, quando as decisões a
serem tomadas, não alcançam apenas um determinado núcleo social, mas toda uma
coletividade atual e futura e de falível tentativa de identificação da titularidade dos

direitos postos em questão. E esse é o caso do direito ao meio ambiente equilibrado
contido noart. 225 da Constituição de 1988. Éo que temos como direito difuso.

O meio ambiente equilibrado é um direito difuso essencial à qualidade de
vida humana.

Pressupõe ao direito de ir e vir, o direito à vida. Mais do que se
desenvolver, é necessário garantir ao homem sobreviver. E sua sobrevivência
condiciona-se à garantia de seu "habitar".

A proteção ao meio ambiente é tarefa que a Constituição da República
impõe ao Estado porque é seu dever não apenas garantir o direito à vida de todo
indivíduo, mas de efetivar esse direito subjetivo por todas as frentes de realização que
lhessão colocadas. Nãoé admitido à República Federativa do Brasil inviabilizar a vida,
salvo em algumas situações, que não são o caso.

Eis a grande missão estatal: alcançar os seus objetivos jurídicos contidos no
art. 3C sem olvidar de todas as garantias e direitos fundamentais incrustados em seu
texto.

Pois bem, sob essa perspectiva, qual seja, o direito à vida, o direito de ir c
vir e ao meio ambiente equilibrado; aos objetivos do Brasil, cm especial ao
desenvolvimento e à redução das desigualdades sociais e regionais; e por fim, às leis
ambientais que regem o caso exposto na tutela pretendida, percebo que alguns terão
quecederem favor do bem maior queé vida humana com qualidade.
Conforme se observa nos autos, o trecho em questão da estrada BR 319,

qual seja, iniciado no km 250 e finalizado no km 655,7, com 405,7 km de extensão,
possui mais de 30 anos de construção. Nisso as partes não divergem.

ífc
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O IPAAM informou às fls. 176 que o inicio do processo de licenciamento

para as obras demanutenção se deu noano de 2012.
Ora, ao menos por um longo tempo o trecho em questão ficou sem as
atividades de manutenção, tendo sido tomado de volta pela floresta. Daí surge a

seguinte questão: a obra atual se trata de mera manutenção/restauração do que já
existia ou, em verdade, trata-se de obra de construção/reconstrução?
Nos termos dos documentos contidos nos autos e conforme fiscalização

realizada pelo IBAMA, parece-nos se tratar de obra de construção/reconstrução. E
ainda que haja dúvida acerca disso, num primeiro momento, impõe-se assim
considerar em face dos princípios da prevenção e da proibição do retrocesso ambiental.
No que se refere à prevenção, em um quadro de dúvidas acerca da
atividade e da possível degradação gerada, há que se prestigiar a prevenção do dano e
não apenas consentir com uma possível reparação ou repressão, como seria caso se
confirme, ao final, quede fato se trata de obras de construção/reconstrução.

Já quanto à proibição do retrocesso ambiental, não se pode permitir que
uma potencial obra na qual fosse necessário o prévio EIA/RIMA se desenvolva sem ele,
ao arrepio da Constituição de 1988 e do piso mínimo de garantias constitucionais
postas à proteção do meio ambiente e do próprio homem.
As fotos contidas nos autos, fls. 9 e 76, evidenciam o alargamento da pista

de barro e o conseqüente desmatamento que foi realizado para tanto, atividade, que
não estácontida em nenhuma dassituações previstas na Portaria Interministerial de n.g
423 de 2011, firmada pelos então ministros de Estado do Meio Ambiente e dos
Transportes.

Nos termos do "caput" do art. Io da citada Portaria, ela se destina

regularizar as rodovias federais pavimentadas que não possuem licença ambiental, ou
seja, rodovias federais que já possuíssem revestimento no solo capaz de resistir ao
trânsito constante de veículos. Aí, nesse caso, de fato, estaríamos a falar em atividades

de manutenção, conservação, recuperação, restauração, melhoramento e até mesmo,
possível ampliação da capacidade da rodovia já pavimentada.

.
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E esse não parece ser o caso do trecho em questão.

Além do alargamento da rodovia e da supressão de vegetação

evidenciados pelas imagens contidas nos autos e relatório do IBAMA de fls. 73/102 -

que como ato administrativo goza das presunções de veracidade e legitimidade - não
há qualquer sinal de pavimentação no trecho iniciado no km 250 e finalizado no km
655,7. Logo, não estaria o local inserido nas diretrizes traçadas pela Portaria, devendo
se submeter incondicionalmente às normas legais e constitucionais que regem a
matéria.

Uma vez que para a construção/reconstrução e o aparente

alargamento do trecho da rodovia haveria (como houve) significativa degradação
ambiental, qual seja, a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente APP, como demonstra o IBAMA, a hipótese se enquadraria no art. 2°, I, da Resolução
CONAMA 1/1986 c.c. art. 225, IV, da Constituição de 1988.

É salutar que se informe que o EIA/RIMA não tem o condão de se
constituir um entrave ao desenvolvimento econômico e social; tanto assim o é, que,

ante a sua complexidade e custo, a própria Constituição se ocupou do filtro que deve
ser feito à sua realização: "instalação de obra ou atividade potencialmente causadora
de significativa degradação do meio ambiente". Logo, não é a qualquer atividade que
ele é exigido, pois se assim fosse, inviabilizaria um dos objetivos do Estado, vez que é
evidente que na maioria das vezes,, sempre haverá alterações adversas a serem
suportadas pelo meio ambiente na implantação de empreendimentos.
Não obstante, nas situações em que é exigido, o EIA\RIMA seria e é

pressuposto para a execução da obra, não podendo ela sequer ser iniciada sem o
referido estudo. Em verdade, nos termos da Constituição, instalada.

O TRF da Ia Região já se manifestou da mesma forma, acerca da
essencialidade do EIA\RIMA, senão vejamos:
"CONSTITUCIONAL.

COMPROMISSO

AMBIENTAL

QUE

DEFINIU

TERMO

AS

DE

ACORDO

ATIVIDADES

E

DE

SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL NAS OBRAS DA RODOVIA

BR-319. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESTUDO DE IMPACTO

AMBIENTAL (ART. 225, § Ia, IV, DA CONSTITUIÇÃO DAREPÚBLICA).

SEGMENTO

C.

EXCEÇÃO

DAS

OBRAS
••'.

JW
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REALIZADAS. I. A Constituição da República, em seu art. 225, § Ia, IV,

exige a realização de prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para as
atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio
ambiente. II. No caso, as atividades potencialmente causadoras de

significativo impacto ambiental foram definidas num Termo de Acordo
Compromisso realizado entre o DNIT eoIBAMA, que definiu os trechos de
recuperação da rodovia BR-319 que exigiam a realização do estudo. III.
e

Dentre esses trechos está osegmento C(Km 177,8 akm 250). Assim, o EIA é
exigência indelével para a recuperação do trecho, excetuadas as obras já
realizadas.

IV.

Apelação

não

provida."

(AC 00057167020054013200, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR
ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA
DATA.13/01/2015 PAGINA:234.) (grifo nosso)

TURMA,

e-DJFl

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
TERRAS INDÍGENAS (Al DFIA ARIABÚ). PARQUE NACIONAL DO
PICO DA NEBLINA. CONSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL.
LICENCIAMENTO AMBIENTAI.. NÃO EXISTÊNCIA. PRÉVIO
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO

AO MEIO AMBIENTE - EIA/RIMA. NÃO REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA

DE AQUIESCÊNCIA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E DA FUNDAÇÃO

NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE E Á ORIENTAÇÃO jURISPRUDENCIAL DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. REFLEXOS
DANOSOS AO MEIO AMBIENTE E ÁS COMUNIDADES
INDÍGENAS.

IV - No caso concreto, a construção de estrada vicinal interligando rodovia

federal (BR-307) ao 5o Pelotão Especial de Fronteira, para fins de suprimento
daquela base militar, instalada em área contígua aterras indígenas, ainda que
instalada com a finalidade de salvaguarda da segurança nacional, como no

caso, deve sujeitar-se à legislação de regência e à orientação jurisprudencial
em referência, hipótese não ocorrida, na espécie, ante a ausência de regular
licenciamento ambiental, com a realização e execução de competente prévio

Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente
(EIA/RIMA), aquiescência do Ministério Público Federal, do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e

da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, bem assim, de autorizativo Decreto i
Presidencial, do que resulta a sua manifesta irregularidade, manu militari, e, '

\
\

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1.» REGIÃO

JUSTIÇA FEDERAL DE 1a INSTÂNCIA
7a VARA - ESPECIALIZADA EM MATÉRIA AMBIENTAL E AGRÁRIA

por conseguinte, o encerramento da execução do respectivo projeto, mormente
em face dos reflexos danosos, de ordem social, cultural, econômica e
ambiental, daí decorrentes. V - As Forças Armadas, constituídas pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais
permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina,
sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa
da Pátria, á garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
deles, da lei e da ordem (CF, art. 142, caput), pelo que devem respeito e
rigorosa observância, por imperativo constitucional (CF, art. 225, § Ia, IV), à
legislação ambiental e aosprincípios fundamentais da prevalência dos direitos
humanos e da indeclinável defesa da paz. VI - Provimento da apelação do
Ministério Público Federal. Sentença reformada, para determinar, em caráter

definitivo, a paralisação do projeto de construção de uma estrada vicinal, com
previsão de63.123 km2, ligando o km 112 da BR307 ao5° Pelotão Especial de
Fronteira do Exército Brasileiro, instalado em área adjacente à aldeia
indígena An :bu, pertencenlr. . índios ianomâmi, localizada na região de
Malucará, que integra o município de São Gabriel da Cachoeira no estado do
Amazonas, condenando-se a União por danos materiais e morais, nos termos
do voto do Relator, bem assim, em honorários advocatícios, no percentual de
10% (dezpor cento) do valor totalda condenação corrigida."
(AC

0000853-08.2004.iM.3200

I

AM,

Rei.

DESEMBARGADOR

FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CARLOS
EDUARDO CASTRO MARFINS (CONV.), QUINTA TURMA, e-DJFl

p.522 de20/07/2012) (grifo nosso)

Nesse ponto, ante as normas aplicáveis ao caso, razão assiste ao MPF.
A demonstrar a necessidade do EIA/RIMA não só nos termos da

Resolução do CONAMA supracitada, mas taticamente - face a significativa
degradação experimentada -, conforme relatório de fiscalização do IBAMA já

mencionado, foi suprimida a vegetação de diversas Áreas de Preservação Permanente
- APP situadas na área de influência do trecho "meião".

Nos termos da legislação pátria, atualmente, apenas se permite a

intervenção ou supressão em APP quando presentes uma das situações enumeradas no
"caput" do art. 8" da Lei n.° 12.651/2012 c.c. art. 4", incisos VIII, IX e X; o mesmo art. 8o,
em seu § 3a, apenas dispensa a autorização do órgão ambiental competente para
intervenção e supressão de APP, nas situações nele elencadas; logo, há de se concluir , N

que para qualquer outra atividade, deve correr o devido processo legal administrativo,-! J
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de licença ambiental que tenha APP em área de influência, como é o caso do trecho
iniciado no km 250 e finalizado no km 655,7 da BR 319.

Não pode o Estado, sob pena de infringir a lei e compromissos
internacionais assumidos, simplesmente desconsiderar a equação traçada pela
Constituição de 1988 quanto à política ambiental e o desenvolvimento econômico, qual
seja "desenvolvimento máximo + preservação máxima do meio ambiente = melhoria da
qualidade de vida", sob o argumento do desenvolvimento econômico-social a qualquer
custo, sem considerar as questões ambientais e suas conseqüências atuais e futuras.

Exemplo dessa ausência de consciência acerca do binômio ambiental
"ação-consequência", é a situação que a população de Manaus há dias enfrenta em, dia
sim, dia não, realizar ato básico de sobrevivência que é respirar, inserida em uma

nuvem de fumaça sem precedentes que, dentre outros efeitos, polui e desencadeia
doenças respiratórias.

É preciso, piamente, acreditar e fazer acreditar, não só os indivíduos,
mas principalmente o Estado e os seus administradores que todos anseiam pelo
crescimento econômico, porém dentro da devida sustentabilidade da vida; porquanto,
apenas o crescimento econômico, além de pouco nos dias atuais é absolutamente
desastroso. E as tragédias naturais estão aí a demonstrar isso.
Quanto à competência para o licenciamento da obra, de fato, mais
uma vez entendo que o Ministério Público Federal se mostra certo em imputar ao
IBAMA a atribuição de licenciar as obras da BR 319, nos casos que exijam o devido
licenciamento.

Trata-se de empreendimento que se desenvolve em 2 (dois) Estados
da federação.

A BR 319 é rodovia interestadual que liga os estados do Amazonas e
Rondônia, nos exatos termos da atribuição administrativa conferida à União e assim, a
sua autarquia competente para tanto, no caso o IBAMA, por meio do art. 7°, XIV, "e",
da Lei Complementar 140/2011.
Ora, não se sustenta o argumento de que o trecho objeto da

controvérsia está inserido apenas dentro do listado do Amazonas e por tal razão,
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caberia ao IPAAM conferir a licença necessária ao exercício das atividades; pensar
assim, seria esgotar a competência da União/IBAMA para tanto, pois qualquer rodovia
interestadual possui trechos que são limitados apenas a um ente federativo e, a
depender das conveniências a serem atendidas, bastaria o "fatiamento" da obra para
que se desvencilhasse da União/IBAMA a atribuição de licenciar determinada obra em
rodovia interestadual.

Por outro lado, a confirmar que se trata de obra que atinge dois
Estados da federação e a justificar a atribuição do IBAMA para licenciar, extraio
informação constante no sítio eletrônico de domínio do DNIT que assim define a

função do projeto em execução na BR319, no Histórico de seu relatório:
"O projeto em questão, assume a partir da construção da Ponte sobre o Rio
Madeira a função de interligar o Estado de Rondônia ao Estado do
Amazonas, possibilitando, principalmente, que o Estado do Amazonas se
inteligue com os demais estados dafederação através da BR - 364."' (grifo
nosso)

Assim, é evidente que a obra em questão, ainda que se limite a
controvérsia ao trecho "meião", inserido no Estado do Amazonas, repercute no Estado
de Rondônia, cabendo ao IBAMA, nos termos do art. 7B, XIV, "e", da Lei

Complementar 140/2011, licenciar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha por essa linha:
"ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE

SEGURANÇA. LICENÇA AMBIENTAL CONSTRUÇÃO DE LINHA
DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ENTRE OS ESTADOS DO PARÁ E
MARANHÃO.
OBRAS
COM
SIGNIFICATIVO
IMPACTO

AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DA LICENÇA
AMBIENTAL PERTENCENTE AO IBAMA. ANULAÇÃO DO AUTO
DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE INTERDIÇÃO DAS OBRAS
EXARADO PELO ÓRGÃO ESTADUAL DO MARANHÃO - GEMARN.

1. Recurso ordinário no qual se discute a legalidade do auto de infração e do
termo de interdição de obra de transmissão de energia localizada entre os
Estados do Pará e do Maranhão, exarado pelo órgão estadual de proteção
ambiental do Maranhão - GEMARN, sob o argumento que a licença

1https://189.9.128.64/download/meio-amhiente/acoes-e-atividades/estudos-arnbientaís/br-319-ro-ponto
do-rio-niadeira-eiv-riv/lcxto-do-riv-final.pdf
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ambiental expedida pelo IBAMA seria inválida, por ser daquele ente estadual
a competência exclusiva para expedição de tal licença.

2. Compete, originalmente, ao IBAMA aexpedição de licença ambiental para
a execução de obras e empreendimentos que se localizam ou se desenvolvem
em dois ou mais estados ou cujos impactos ambientais ultrapassem os limites
territoriais de um ou mais estados da federação. Inteligência do art. 10, § 4-,

da Lei n. 6.938/81, com as alterações feita pela Lei n. 12.856/2013; da
Resolução 237/97 do CONAMA e da LC 140/2011.

3. Ilegalidade do auto de infração edo termo de interdição da obra expedidos
pelo órgão estadual de proteção do meio ambiente do Estado do Maranhão GEMARN.

4. Recurso ordinário provido para conceder asegurança."
(RMS 41.551/MA, Rei. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/04/2014, D]e 27/05/2014) (grifo nosso)

Portanto, sob um primeiro olhar, a par do exposto e dos novos

argumentos trazidos pelo Ministério Público Federal em sua emenda à petição inicial,
fls. 110/114, é forçoso concluir a atribuição do IBAMA, merecendo guarida a pretensão
liminar do Parquet Federal.

A par de todas as razões declinadas e dos documentos contidos nos
autos, presentes se mostram os requisitos do art. 273, "caput" e I, do Código de
ProcessoCivil brasileiroque autorizam a antecipação da tutela pretendida.
A verossimilhança das alegações do órgão do Ministério Público

Federal se demonstra por meio dos documentos e informações trazidos por si, pela

própria manifestação do DNIT que se limita a refutá-los, entretanto trazendo aos autos
documentos que conferem ao IBAMA a atribuição de licenciar suas atividades, fls.
147/158, inclusive já tendo firmado acordos extrajudiciais com o ente acerca de
questões que envolvem a BR 319.
Quanto ao IPAAM, não demonstrou, a priori, inequivocamente a

regularidade da LAU n° 422/2014 expedida.
O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em

verdade, é da própria natureza dos danos ambientais. A considerar a variável
ambiental, nunca haverá certeza de 100% (cem por cento) da recuperação dos danos

que são causados à natureza. Por essa razão, é sempre preferível prevenir a reparar. E
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por essa razão, quando exigido, sempre deve ser elaborado o EIA/RIMA antes da

instalação das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente.
Mesmo que as atividades estejam sendo finalizadas, há que se
minimizar os danos e trazer a obra de volta à legalidade, pois a alegação de fato
consumado ou vias de se consumar, não pode consistir num salvo-conduto para
práticas excepcionais não previstas em lei.
Não há previsão constitucional e legal no sentido de que "o

EIA/RIMA é dispensado caso o empreendimento causador de significativo impacto
ambiental esteja cm vias de conclusão".
De fato, como defende o Ministério Público Federal, há a fumaça do

bom direito e o perigo da demora ainda a justificar a concessão da liminar, vez que as
obras correm à margem da lei c das normas constitucionais e a continuidade da
atividade até o provimento final, só aumentará o passivo ambiental na ordem que
talvez sequer possamos imaginar e reverter. Em meio ambiente, a reversão ao "status
quo ante" sempre é a melhor solução. E é esse ponto que se visa assegurar: a
possibilidade de se reverter a natureza ao seu estado anterior à intervenção
inadequada e ilegal.
O que se busca por meio dessa decisão, não é impedir o
constitucional direito de ir e vir do indivíduo; não é impossibilitar a trafegabilidade na
rodovia BR 319; não é impossibilitar o pleno desenvolvimento econômico da região e
sua população, entre outras benesses que a construção/reconstrução da BR 319 há de
proporcionar ao Estado do Amazonas.

Busca o judiciário intervir para restaurar a legalidade da qual se
desviou a BR 319 no caminho de sua concretização; legalidade que por sua vez,
intenciona assegurar os direitos e melhorias vindicados pela sociedade com a
concretização da BR 319, com a segurança de que, de fato, serão melhorias às vidas das
pessoas, direta ou indiretamente, atingidas pelas obras.
Por último, quanto à audiência de conciliação liminar pretendida pelo
Ministério Público Federal, entendo por bem que seja designada após citação e
eventuais apresentação de defesas pelas partes, pois a partir desse momento resta
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comprovada a ciência dos termos da presente ação e serão fixados os seus pontos
controvertidos.

Ante todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA
ANTECIPADA para:

1.
DETERMINAR A SUSPENSÃO IMEDIATA de
quaisquer intervenções no TRECHO DO MEIO DA BR 319, o
chamado "meião", entre os Kms 250 e 655,7;
2.

SUSPENDER OS EFEITOS DA LAU n. 422/2014 E DA

LAU n. 394/14, até que seja, em definitivo, analisado o mérito
de suas regularidades, e DETERMINO ao IPAAM que se
abstenha de conceder qualquer nova licença ou autorização
(ou de renovai as já existentes) para quaisquer atividades na
BR-319, até o julgamento final da presente ação, sob pena de
multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a incidir

sobre o patrimônio pessoal dos gestores públicos - Diretor do
DNIT e Diretora Presidente do IPAAM, em solidariedade com

os

responsáveis

por

cada empresa

contratada

e

suas

subcontratadas (construtoras).

Recebo a emenda à inicial apresentada pelo Ministério Público
Federal às fls. 110/114.

Intimem-se, com URGÊNCIA, todas as partes dessa decisão.
Oficie-se ao IBAMA e ao ICMBio do conteúdo dessa decisão.

Citem-se.

Dê-se cumprimento.

Manaus(ÀM), 27 \l outubro de 2015.
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MJCKNA CARNAUR,
Ci
Juíza Federal Substituta respondendo pela íítular-idadelJa 7a Vara Federal
I

DiGITALIZAJ
JBAM* ' (V

Risposta ao Oficio n° 1644/2015/DG - Diretoria Geral

https://correio.dnit.gov.br/owa/diretoria.geral@dnit.gov.br/#vievvmo...
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Resposta ao Ofício n° 1644/2015/DG

UífCtO T^£\Mft J$?
^

CnKaHVvj^gí POR ^í-WiL,

Gustavo Podestà <gustavo.podesta@ibama.gov.br>
qui 05/11/2015 10:40

Paravalter.casimiro@gmail.com <vaiter.casimiro@gmail.com>;

Cc:Diretoria Geral <diretoria.geral@dnit.gov.br>; Thomaz Toledo <thomaz.toledo@gmail.com>; Marilene Ramos - Presidente
do Ibama <mramos.ambiente@gmail.com>; Mariana Cirne - PFE <mariana.cirne@agu.gov.br>;
@J 1 anexo
Ofício DNIT.pdf;

Prezado Dr. Valter,

De ordem, encaminho em anexo ofício expedido em resposta ao Ofício n°
1644/2015/DG.

O original foi enviado ao gabinete dessa Diretoria-Geral.
Atenciosamente,

Gustavo Müller De Podestà

Biólogo - Analista Ambiental
Chefe de Gabinete da Presidência do IBAMA

(61)3316-1001/(61)9317-7337

skype: ibamaaltaflorestagustavo
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OFICIO N° 103 /2015 - GABIN/PRESI/IBAMA
Brasília-DF, 05 de novembro de 2015.
Ao Senhor

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN, Quadra 3, Lote A, Ed. dos Transportes,
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70.040-902

Assunto: Suspensão do Embargo das Obras de Manutenção da Rodovia BR319/AM

Senhor Diretor-Geral,

1.

Encaminhamos, em anexo, para conhecimento, o DESPACHO 02001.028936/2015-13

DILIC/IBAMA, que analisou o requerimento para suspensão do embargo para os serviços de
manutenção na BR 319/AM entre os km 250,00 e km 655,7, formalizado por meio do Ofício n°
1644/2015/DG, de 21 de outubro de 2015, e estabeleceu algumas condições para que seja viável
o seu deferimento.

2.
Nos termos do Despacho em anexo não há óbices por parte do Ibama para a suspensão do
embargo imposto, no entanto, cabe ressaltar que os procedimentos administrativos para o
desembargo em questão encontram-se sobrestados, diante da tutela antecipada concedida pela 7a
vara especializada em matéria ambiental e agrária, da Justiça Federal de Manaus, no bojo da ação
civil pública n. 14031-28.2015.4.01.3200, que determinou a suspensão imediata de quaisquer
intervenções no trecho do meio da BR 319/AM Respeitosamente,

ÍARILENE R^MOS
Presidente do IBAMA
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DESPACHO 02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA

Brasília, 04 de novembro de 2015
Ao Gabinete da Presidência

Assunto: Requerimento de suspensão de embargo - BR 319/AM

01. Trata-se de requerimento do Departamento Nacional de Infraestrutura deTransportes - DNIT para "
suspensão do embargo para os serviços de manutenção na BR 319/AM entre os km 250,00 e
km 655,7", formalizado por meio do Ofício ne 1644/2015/DG, de 21 de outubro de 2015 (protocolo n°
02001.020680/2015-98).

02. A rodovia BR-319 consta do Sistema Nacional de Viação (SNV), previsto na Lei nQ 12.379/2011.

Embora tenha sido aberta e pavimentada em meados de 1972, o SNV reconhece a rodovia na condição
de implantada, sendo prevista como não pavimentada no trecho compreendido entre o km 250,00 e o
km 655,7.

03. O DNIT requer a suspensão do embargo com a finalidade de retomar apenas os serviços de
"manutenção" do referido trecho da BR319. Como conceito de manutenção, informa o entendimento de
que se trata do "conjunto de operações destinadas a manter as características técnicas e operacionais da
rodovia, até que as operações se tornem antieconômicas". Ao mesmo tempo informa que "os contratos
de manutenção tem como objetivo a devolução das características originais da rodovia, mantendo a
geometria original, sem que ocorra nenhum tipo de melhoramento da condição original da rodovia".

04. Ocorre que as "condições originais" da BR 319 remontam à década de 1970, época na qual a rodovia
se encontrava pavimentada. Desta forma.não é possível utilizar o conceito de manutenção sugerido
pelo DNIT para efeitos de suspensão do embargo, uma vez que a reconstrução e a pavimentação

da BR 319 constam como objeto do licenciamento ambiental em tramitação no Ibama, cujo requerimento
de licença prévia foi apresentado pelo DNIT, com base em EIA/RIMA. Não poderia o Ibama desembargar
obras que estão sujeitas ao licenciamento prévio requerido pelo próprio DNIT.

05. Vale lembrar que a solicitação da aplicação de penalidades - multa e embargo aqui debatidas partiu desta Diretoria de Licenciamento Ambiental, por meio de despacho do seu Diretor Substituto,

justamente em função da constatação de que as intervenções realizadas pelo DNIT extrapolaram a
manutenção e adentraram no objeto do licenciamento ambiental em curso perante o Ibama.
06. Ao mesmo tempo, embora a "devolução das características originais da rodovia" esteja condicionada
ao licenciamento ambiental prévio do Ibama, não nos parece correto vetar todo e qualquer tipo de
manutenção no referido trecho rodoviário, manutenção esta justificada pela necessidade de se
restabelecer não as condições originais da rodovia, mas apenas as suas condições mínimas de
trafegabilidade. Do contrário estaria o Ibama determinando o isolamento das comunidades que
dependem do referido trecho para o seu deslocamento.

07. O Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais, publicado pelo Departamento Nacional de
Estadas de Rodagem em 1999, apresenta aclassificação de rodovias de acordo com o nível de
IBAMA
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qualidade de serviços esperados da rodovia. O Manual prevê 05 classes de rodovias federais - Classes
0,1, II, III e IV, as quais, por sua vez, encontram-se subdivididas em subclasses. Quanto maior volume de
tráfego, maior velocidade ou capacidade para transporte de cargas, maior o nível de qualidade de
serviços, e, para atender tal demanda de serviços, maior o porte das estruturas que compõem a rodovia.
08. A Classe IV é a mais simples dentre as cinco classes previstas para rodovias implantadas. De acordo
com o Manual, refere-se às "rodovias de pista simples, com características técnicas suficientes para
atendimento a custo minimo do tráfego previsto para o seu ano de abertura. Geralmente não é
pavimentada e faz parte do sistema local, compreendendo as estradas vicinais e eventualmente rodovias
pioneiras." Deste modo, é a classe que prevê menores intervenções para implantação e manutenção,
assim como menor largura para faixas de rolamento e acostamento. Consequentemente, é a classe com
menores limites de velocidade para o tráfego. Neste sentido, recomendo que a suspensão do embargo
para atividades de manutenção seja restrita aos critérios de trafegabilidade estabelecidos para rodovia
federal de classe IV - não pavimentada.

09. No requerimento de suspensão do embargo, o DNIT apresenta a relação de atividades que pretende
realizar a título de manutenção. São elas: (i) recomposição mecanizada de aterro; (ii) recomposição de
revestimento primário; (iii) limpeza lateral; (iv) roçada; (v) reforma de pontes de madeira; (vi)
substituição de pontilhões de madeira deteriorados por bueiros; (vi) substituição de bueiros metálicos
rompidos. Tendo por referência a rodovia federal de classe IV, recomendo que todas as intervenções
pretendidas pelo DNIT deverão estar restritas a uma faixa de 15 metros de largura (9 metros da
plataforma e 3 metros adicionais para cada lado para assegurar visibilidade). Pela mesma razão,
recomendo que não seja autorizada a substituição de pontilhões de madeira por outros dispositivos.
10. Ressalto que ainda que voltadas à manutenção das condições mínimas de trafegabilidade, as
intervenções pretendidas pelo DNIT no trecho em análise deverão se submeter ao devido processo
de licenciamento ambiental. Vale dizer, no entendimento desta Diretoria de Licenciamento Ambiental,

o levantamento do embargo não caracteriza a dispensa de licenciamento ambiental, sobretudo para

exploração de jazidas e áreas de empréstimo e bota-fora, assim como não caracteriza a dispensa de
autorização para supressão de vegetação e intervenção em áreas de preservação permanente.
11. Ainda no entendimento desta Diretoria de Licenciamento Ambiental, as obras de manutenção no
trecho do meio (entre o km 250,00 e o km 655,7), uma vez restritas ao território do Estado do Amazonas,

não caracterizam a competência da União para o licenciamento ambiental, de acordo com os critérios
estabelecidos pela Lei Complementar nQ 140/2011 e Decreto nQ 8437/2015. Desta forma, devem se
submeter ao devido licenciamento ambiental perante o órgão de meio ambiente do Estado do Amazonas.
12. Por fim, recomendo que o levantamento do embargo deve estar acompanhado por aditivo ao Termo
de Acordo de Compromisso estabelecido entre Ibama e DNIT. O referido aditivo deve prever
expressamente a classificação daquele segmento rodoviário (km 250 a km 655,7), assim como as
intervenções que podem ser realizadas a título de manutenção das condições mínimas de trafegabilidade.
13. Cabe ressaltar, contudo, que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública contra DNIT,
IPAAM e construtoras responsáveis pelas obras, na qual sustenta entendimento divergente do
posicionamento manifestado por esta Diretoria, defendendo a competência federal para o licenciamento
das obras, ainda que apenas de manutenção e restrita ao Estado do Amazona^
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14. A 7a Vara - especializada em matéria ambiental e agrária - da Justiça Federal de Manaus (AM), em
decisão liminar que concedeu a tutela antecipada requerida (cópia em anexo), manifestou-se

favorável à avaliação de competência defendida pelo Ministério Público Federal: "Quanto à competência
para o licenciamento da obra, de fato, mais uma vez entendo que o Ministério Público Federal se mostra

certo em imputar ao IBAMA a atribuição de licenciar as obras da BR 319, nos casos que exijam o devido
licenciamento". A decisão avalia que "Assim, é evidente que a obra em questão, ainda que se limite a
controvérsia ao trecho "meião", inserido no Estado do Amazonas, repercute no Estado de Rondônia,
cabendo ao Ibama, nos termos do art. 7S, XIV, "e", da Lei Complementar ns 140/2011, licenciar". Por fim,
a decisão conclui que "sob um primeiro olhar, a par do exposto e dos novos argumentos trazidos pelo

Ministério Público Federal em sua emenda à petição inicial fls. 110/114, é forçoso concluir a atribuição
do IBAMA, merecendo guarida a pretensão".

15. Desta forma, ainda que o levantamento do embargo seja viável mediante as condições acima

expostas, o Ibama deve observar a existência de eventualyím^edimentp-fstabelecido pela referida
decisão judicial.
D
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SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n* 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745

www.ibama.gov.br

OF 02001.012355/2015-51 DILIC/IBAMA

Brasília, 06 de novembro de 2015.

Ao Senhor

Rafael da Silva Rocha

Procurador da República do Ministério Público Federal/Pr/Amazonas
Av. André Araújo, 358 - Aleixo
MANAUS - AMAZONAS

CEP.: 69060000

Assunto: Embargo administrativo na BR 319/AM - resposta ao Ofício nfi
448/2015/2°OFCIV/PR/AM (ICP n. 13000.000307/2014-19)

Senhor Procurador da República,
1.
Em atenção ao Ofício n« 448/2015/2°OFCIV/PR/AM, encaminho cópia do Ofício nQ
1644/2015/DG, do DNIT, que solicita suspensão do embargo para atividades de manutenção no trecho do
km 250,00 ao km 655,7, acompanhado do Despacho nQ 02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA, que
apresenta manifestação técnica por parte desta Diretoria, para subsidiar deliberação da Presidência do
Ibama em relação ao pleito.

2.
Em complementação, esclareço que no entendimento desta Diretoria, registrado no referido
Despacho, todas as atividades citadas no ofício nQ 448/2015/2QOFCIV/PR/AM devem ser submetidas ao
devido processo de licenciamento ambiental, o qual deve contemplar as respectivas medidas de controle.
3.

Sem mais para o momento, permaneço à disp
adicionais julgados necessários.

o para prestar quaisquer esclarecimentos

Atenciosamente,

THOMAZ^ÍIAZAKI pE TOLEDÍ

Dirjefor da DILIC/IBAMA

IBAMA
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Ministério do Meio Ambiente
Gabinete da Ministra

Esplanada dos Ministérios. Bloco "B" - 5" andar
70068-901 - Brasília/DF

Fone: (61) 2028-1254 - Fax: (61) 2028-1756

'..

gm@mma.gov.br

, --MM.

ício n-fy()0 /2015/GM-MMA

Ofício

VAg
Brasília,

de novembro de 2015.

Ao Senhor

Gustavo Muller de Podestà

Chefe de Gabinete do Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Ibama
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede
70818-900-Brasília-DF

Assunto: Encaminhamento do Ofício n. 065/2015-GPPA/AM

Senhor Chefe de Gabinete,

Encaminho a Vossa Senhoria, para análise e providência de resposta diretamente

ao interessado, o anexo Ofício n. 065/2015-GPPA/AM, de 26 de outubro de 2015, subscrito pelo
Presidente do Parlamento Amazônico, Deputado Estadual Sinésio Campos, por veicular Moção
contra esse Instituto e que se refere ao processo de recuperação da BR-319, que liga os estados
Rondônia e Amazonas. (Protocolo MMA n. 030150/2015)
Atenciosamente,

Marília Marrbco Cerqueira
Chefe de Gabinete da Ministra
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Coordenador Geral de Transportes,
Mineração e Obras Civis
-otmo/diuc/ibama

9^(M "C Wtjfe f^tittxU

qatianaVeilXcmW
Coordenadora deLtcenriamento de

Transportes, Rodovia? 6Ferrovias
• •MO/Dü.lC/IBAMA

/o'

t

Ministério do Meio Ambiente
Gabinete da Ministra

Coordenação-Geral de Apoio Administrativo
Protocolo Geral

N° 00000.030150/2015-00

Data do Protocolo:

04/11/2015

Hora do Protocolo: 0733:28

N° do Documento:

065

Data do Documento:26/10/2015

Tipo do Documento OFICIO
Procedência:

[ASSOCIAÇÃO PARLAMENTO AMAZÔNICO] [Brasil] [AM] [Manaus]
RUA RECIFE AVENIDA MARIO YPIRANGA,3950 - BAIRRO: PARQUE/10, PARQUE IIIDENOVEMBRO, MANAUS, AM. BRASIL.CEP: 69050-030,TEI.: (092)

Endereço:

3183 4452 - CERIMONIAL (092) 3183 4352 / 4350

Signatário/Cargo:

Deputado Estatual SINÉSIO CAMPOS - PT/AM - Presidente do Parlamento Amazônico

Resumo:

Encaminha Moção de Repúdio (em anexo) à Presidência do IBAMA, acerca da forma arbitária multou o
DNIT, no processode recuperação da BR-319, que liga os Estados de Rondônia ao Amazonas, atrasandocom
isso o desenvolvimento da Região Amazônica.

C adestramento:

|Ministério doMeio Ambiente) [Coordenação-Gcral de Apoio Administrativo! [I di]m.i Casimiro l»pcsGomcs| [2963|

REGISTRE A TRAMITAÇÃO. - TRAMITEO DOCUMENTO ORIGINAL. - RACIONALIZE: EVITETIRAR COPIAS.
I)

da'
da Tramitação:

04/11/2015

Hora da Tramitação:07:44:15

Despacho:

[Gabinete da Ministra - Chefia]
Para providências.

Cadastramenlo:

[Ministério do Meio Ambiente j [Coordenação-Geralde Apoio Administraüvo| (Hdilma Casimiro l.opesGomcs| |2963|

Mi t f hiim-iilii:

Até o momento não foi feito o recebimento eletrônico pela unidade.

DeTfino:

REGISTRAR OS DOCl MENTOS ANEXADOS NAS TRAMITAÇÕES
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Ofício N°. 065/2015 - GPPA/AM

Manaus, 26 de Outubro de 2015.

A Sua Excelência a Senhora

IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA
Ministra de Estado do Meio Ambiente

Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 5o andar - Asa Sul
Brasília/DF
CEP.: 70.068-900

Excelentíssima Senhora Ministra

A Associação Parlamento Amazônico, entidade que congrega Deputados
Estaduais do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins, reunidos no último dia 22 de Outubro de
2015, na sede da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, por ocasião
da III Reunião Ampliada do Colegiado de Deputados do Parlamento

Amazônico, aprovou por unanimidade MOÇÃO DE REPÚDIO (em anexo) à
Presidência do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis, que de forma arbitrária multou o DNIT - Departamento
Nacional de Infraestrutura Terrestre, no processo de recuperação da BR-319,
que liga os Estados de Rondônia ao Amazonas, atrasando com isso o
desenvolvimento da Região Amazônica.

Por esta razão encaminho a Vossa Excelência a MOÇÃO DE REPÚDIO, e
pedimos providência no sentido do IBAMA desburocratizar o processo de que
trata o licenciamento para a recuperação da BR-319, no trecho entre as
cidades de Humaitá a Manaus.

Certo de poder contar com o apoio de Vossa Excelência, aguardamos
resposta.

Atenciosamente

é^~Deputado Estadual Sinésio Campos (PT/AM)

MiVM

Presidente

XL2L

do Parlamento Amazônico

Associação Parlamento Amazônico
Endereço (provisório): Avenida Mario Ypiranga Monteiro, 3950 - Bairro.: Parque/10
CEP.: 69.050-030

Manaus

Amazonas

Telefones.: Gabinete da Presidência (092) 3183-4452 -Cerimonial (092) 3183-4352 /4350
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ESTADO DO MARANHÃO

Assembléia Legislativa
Parlamento Amazônico

MOCAO DE REPUDIO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA.

Os

Deputados

Amazônico,

Estaduais

reunidos

na

que

Assembléia

representam

o

Legislativa

do

Parlamento

Estado

do

Maranhão no dia vinte e dois de outubro de dois mil e quinze,
decidiram manifestar total repudio contra o Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, por

&

este órgão ter multado o Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes - DNIT durante o processo de recuperação da BR-319 ,JyV
que liga o município de Humaitá a Manaus no Estado do Amazonas.

São Luís 22 de outubro de 2015.
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Ministério do Meio Ambiente
Gabinete da Ministra

Coordenação-Geral de Apoio Administrativo
Protocolo Geral

N° 00000.022365/2013-00

Data do Protocolo:

12/07/2013

Hora do Protocolo:

N° do Documento:

164

Data do Documento: 11/07/2013

1521:14

Tipo do Documento:OFlCIO
Procedência:

[SENADO FEDERAL] [Brasil] [DF] [Brasília]

Endereço:

SENADO FEDERAL, PRAÇA DOS TOES PODERES ALA SI-NADOR ALEXANDRE COSIA, ZONA nVICO-ADMINlSTOATIVA, BRASÍLIA, DF. BRASIL, CEP:
70165-900

Signatário/Cargo:

Benedito de Lira - Senador

Resumo:

Solicita a gentileza de relatar quais foram as providências adotadas quanto ao licenciamento ambiental da BR
319 ( Porto Velho a Manaus ), uma vez que foi assumido compromisso entre o DNIT e o IBAMA visando
sanar as divergências. Informa ainda que foi encaminhado Ofício n° 132 de 19/06/2013 à Presidente da
República, solicitando especial atenção do Governo no acompanhamento das ações referentes às obras de
restauração da BR 319.

Cadastramenlo:

[Ministério tio Meio Ambientei |COordenai;ão-(icral de Apoio Adminisuaüvo| [ílcdson Marques da Silva) [KST22I3]

•^

REGISTRE ATRAMITAÇÃO. - TRAMITE O DOCUMENTO ORIGINAL. - RACIONALIZE; EVITE TIRAR COPIAS.
Data da Tramitação: 15/07/2013
Hora da Tramitação:0839:46

Destino:
Despacho:

[Instituto Brasileiro do Mek) Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis]
Oficio 555 de 15/07/2013 para análise e manifestação a fim de subsidiar resposta da Senhora Ministra ao
Senador - Marília Marreco

(adaslramrnfo:

jMinistério do Meio Amhii-mi.j [C.n.rdcn;-u;.ip-ti.jr,.. de Apoio Administralivo) [Vera I.uem Alves] [33321

Data da Tramitação: 12/07/2013
Destino:
[Gabinete da Ministra - Chefia]

Hora da Tramitação: 1522.06

Despacho:

Para conhecimento.

(adastrainroto:

[Minisuírio do MeioAmbientei [Coordenação-Geralde Arxikt AdminiMralivo| |('ledson Marquesda Silva| |KSV2213]
|<oordena(âo-(ieral de ApoioAdminiMrativo| |ISfl)7/20l308:38:0l| |Vera Lúcia Alvcs| |LS1'3322|
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Gabinete da Presidência

&*—.

V.

u

DESPACHO 02001.029361/2015-48 GABIN/PRESI/IBAMA

Brasília, 10 de novembro de 2015

À Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Encaminhamento do Ofício n° 065/2015-GPPA/AM
REFERENCIA: OF 02001.022011/2015-51/MMA

Interessado: Deputado Estadual Sinésio Campos
Para conhecimento e demais encaminhamen

iUSTAVO MUlLER DE PODESTÀ
Chete de Gabinete do IBAMA

IBAMA
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Recebido em: 16/11/2015
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Assinatura

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS
5o OFÍCIO

OFÍCIO n.° 787/2015/5° OFÍCIO CÍVEL/PR/AM/SEC.EXT.

Manaus, 15 de Outubro de 2015

A Senhora
Marilene Ramos
Presidente do Ibama

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2, Edifício-Sede do Ibama
CEP 70.818.900 Brasília/DF

Assunto: Solicitação de Informações

Referência: Inquérito civil n°. 1.13.000.001678/2009-42 (fazer referência naresposta).

Senhora Presidente,

Pelo presente, no interesse do inquérito civil epigrafado, instaurado
para acompanhar a construção da BR-319. que liga Manaus/AM a Porto Velho/RO, e

os impactos na população indígena, solicito a Vossa Senhoria que no prazo de 10
(dez) dias úteis, preste as seguintes informações:

a) informe o atual estágio do processo n° 0221.006860/2005-95,
referente ao licenciamento ambiental da BR 319;

b) manifeste-se quanto aos relatos prestados pela FUNAI (anexo),
acerca da pendência na regularização do componente indígena do licenciamento
ambiental nos trechos da rodovia entre Manaus/AM e o KM 250 e entre o

entroncamento da BR-319 com a BR-230 e a cidade de Porto Velho/RO, que haviam
sido asfaltados sem licenciamento.

MPF

Procuradoria

Avepiaa André Araújo, n° 358, bairro Adrianópolis

da Repúblico

CÉP 69057-025 - Manaus, Amazonas Tel: (92) 2129-4666

no Amazonas

Correio eletrônico: pram-oficio5@mpf.mp.br

y

PR-AM_
ENV.

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS
5o OFÍCIO

Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Fernando Merloto Soave

Procurador da República

$pMtâhao Off'ompI-o\Wi)
mií5j/ÉaUáMúâêj
Carvalho
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DILIC/IBAMA
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Marcus ViníciusUiu áémlíe Má

<M,<

Coordenador Geral de Transportes,

Souza
Uarc.anift.to da

Mineração e Obras Civis
CGTMO/DILIC/IBAMA
CO I

I I W% ^ IProcuradoria

§)§\ J^ | | da República

no Amazonas

. C;!BAMA

Avenida André Araújo, n° 358, bairro Adrianópolis
CEP 69057-025 - Manaus, Amazonas Tel: (92) 2129-4666

Correio eletrônico: pram-ofkio5@mpf.mp.br

R/AM

FUNAI/SEPRO

iF|s~ái^Síií5iiixpediçà0 e,Protoco|o
08620.032641/2015-22

I.STÉR,IO"daJUSTIÇA
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fundação Racional do índio

DIRETORIA DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Setor Bancáno Sul Qd. 02. Lote 14 - Edifício Cleto Meireles 6° andar

Í^/AM

70070-120 Brasília/DF

Fone: (61) 3247.6801/6900 -E-mail: dpdsfiifiinai.pnvhr | )
Ofício n°

ms

/2015/DPDS/FUNAI-MJ
Brasília,

demaio"d*2015.

A Sua Senhoria a Senhora

ISABELA DOAMARAL SALES
Procuradora da República

Ministério Público Federal no Estado do Amakon
Av. André Araújo, n°358,Aleixo
69060-000 - Manaus/AM

Assunto: Informações atualizadas sobH
ambiental da BR-319.

o

componente indígena do licenciamento

Senhora Procuradora,

rt n.rf • .^Primentando-a cordialmente, em relação àsolicitação de informações acerca

^z^x-^—izr^da br-319' tLb° -M=r:

Ler.cla^^^^^^^^^*> ~ *~*
LlIMDeVÍd°necessáno
à dÍnâmka
d£ dem£UícaÇãoGeral
d* terras
indígenas e de des^SS
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Arianas, .torna-se
que aCoordenação
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T 1Se T°fáfíCa
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^"errasGeral
indC^^Z
rekçao,
Também deverão
ser consultadas
aCoordenação
de Mentlacão^
Dehrmtaçao eaCoordenação Geral de índios Isolados ede Recente ConLo pa aqS se

1essussessasf de"°de tOTas indígenas e*-^r
Lo

; ~N^ ^T0: ^ coordenadas geográficas fornecidas pelo IBAMA diziam resneito ã

ot aS
13'te S 3,de° SftreCh°
£ntre °to
250aoeoeZS
mL
a
f emrHHumaitaMM>
fo™a queHCenCÍad0'
foi necessário
solicitar
empreendedor1e

IBAMA que mformassem as coordenadas geográficas do km 250, ponto inicial do s^-trecho

I5BAMA
oTertTZ^Z ST? ^ SS* "° 600/2014^RES/FUNAI-MJ, foi encaminhado ao
^A.° \ermo de Refere™a emitido por esta Fundação, com a ressalva de que este seria
provisório ate que oempreendedor encaminhasse as coordenadas do sub-trecho Hcencfado e
posterior mamfestação da Coordenação Geral de Geoprocessamento (CGGeo) da Coação

Geral de Identificação e Delimitação (CCjlD) e da Coordenação Geral de índios Isolados e de
Recente Contato (CGIIRC). Da mesma f<j>rma, por meio do Ofício n° 601/2014/PRES/FUNAIMJ que, foi encaminhado o Termo de Referência provisório ao DNIT, sohcitando-se as

coordenadas geográficas do sub-trecho licenciado com detalhamento a cada 50 km de extensão

do sub-trecho em SAD 69, WGR84, ou SIRGAS 2000, nos formatos .kml e shapefile, assim
como o mapa com o traçado do sub-trecho.

6

Ademanda da Funai em relação às coordenadas geográficas detalhadas do trecho

licenciado foram respondidas por meio do Ofício n° 02001.002212/2015-31 CGTMO/IBAMA,

datado de 04.03.2015. No momento estas! coordenadas estão sob análise, para posterior emissão
do Termo de Referência definitivo.

7

Entretanto, é necessário destacar que os trechos da rodovia entre Manaus/AM e o

km 250 e entre o entroncamento da BRJ319 com a BR-230 e a cidade de Porto Velho/RO já

haviam sido asfaltados sem licenciamento. OIBAMA assinou Termo de Compromisso eAcordo
com o DNIT datado de 22.06.2007, para a regularização destes trechos sem a participação da
Funai. Assim, ainda está pendente a regularização do componente indígena dos trechos da
rodovia entre o km 250 e a cidade de Mãnaus/AM, e entre o entroncamento da BR-319 com a
BR-230 e a cidade de Porto Velho/RO. de forma que estes trechos deverão ter seu componente
indígena do licenciamento ambiental regularizado.

g.

Em

anexo

encaminhamos

cópia

da

Informação

Técnica

n°

36/2015/COTRAM/CGLIC/DPDS/FUNAI-MJ com o resumo do processo.

9

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional por meio da

Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental, com o assessor técnico Rodrigo Bulhões
Pedreira, por meio do telefone (61)

3247-6827 ou

pelo

rodriao.pedreira@funai.eov.br.

Atenciosamente,

JAIME GARCIA SIQUEIRA .JÚNIOR
Diretor Substituto

Portaria n°! 136, DOU de 27/02/2015

i
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS^
Gabinete da Presidência

s*"

DESPACHO 02001.030077/2015-14 GABIN/PRESI/IBAMA

..?'<? 3SL

Brasília, 18 de novembro de 2015
A Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Solicitação de informações. Ofício n. ° 787/2015/5° OFÍCIO
CÍVEL/PR/AM/SEC.EXT.
REFERENCIA: OF 02001.022515/2015-71/MPF/PR/AMAZONAS

Interessado: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Estado do
Amazonas - 5° Ofício.

Para conhecimento e demais encaminhamentos.

1JLLER DE PODESTÀ
de Gabinete do IBAMA

IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

(o

INSTITUTO BRASILEIRO DO) MEIO
MEIO AMBDZNTE
AMBD2NTE EDOS
E DOS RECURSOS
RECURSOf "NATURAIS RENOVÁVEIS

3<2.V%1
M.

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745

www.ibama.gov.br

OF 02001.012813/2015-52 DILIC/IBAMA
Brasília, 19 de novembro de 2015.
Ao Senhor

Fernando Merioto Soave

Procurador da República do Ministério Público Federal/Pr/Amazonas
Avenida André Araújo, nQ 358, bairro Adrianópolis
MANAUS -AMAZONAS
CEP.: 69057025

Assunto: Dilação de Prazo - Ofício n» 787/2015/5» OFÍCIO CÍVEL/PR/AM/SEC.EXT IC 1.13.000.001678/2009-42 - Protocolo IBAMA n» 02001.022515/2015-71.

Senhor Procurador da República,

1.
Cumprimentando-o, reporto-me ao Ofício nQ 787/2015/52 OFÍCIO
CIVEL/PR/AM/SEC.EXT, de 15 de outubro de 2015, protocolado no IBAMA sob o n°

02001.022515/2015-71, em 16 de novembro de 2015, referente ao empreendimento
BR-319, para solicitar a prorrogação do prazo fixado para atendimento ao requisitado,
considerando orecebimento do documento por esta Diretoria de Licenciamento Ambiental

- DILIC somente no dia 19 de novembro de 2015, bem como a exiguidade do prazo para
prestar as informações solicitadas, em meio ao expressivo número de processos de

licenciamento ambiental por todo opaís que também demandam providências por este

órgão no momento.

2.

Pelo exposto, esperando poder contar com sua compreensão, solicito a

dilação do prazo fixado, por mais 25 dias úteis apartir da data aser considerada por
Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

MARCUS VINroresTOfE CABRAL DE MELO
Diretor Substituto da DILIC/IBAMA
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URGENTE
Brasília/DF, &L0 de novembrQ.de-2015.

A Sua Senhoria o Senhor
Gustavo Muller de Podestà
Chefe de Gabinete

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis - IBAMA
Ministério do Meio Ambiente

SCEN Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA
CEP: 70.818 - 900 - Brasília/DF

Assunto: I Termo Aditivo ao Termo de Acordo e Compromisso

Senhor Chefe de Gabinete,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Senhoria 4 (quatro) vias
devidamente assinadas pelo Senhor Diretor Geral, do I Termo de Aditivo ao Termo de Acordo e

Compromisso celebrado entre esse Instituto e este Departamento, objetivando a adequação do
licenciamento ambiental da rodovia federal BR-319/AM.

Atenciosamente,

<j.

I TERMO ADITIVO AO TÈ^Q^Jpr ACORDO E
COMPROMISSO
BRASILEIRO DE

CELEBRADO
MEIO

ENTRE

AMBIENTE E

O

INSTITUTO

DOS

RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) E O DEPARTAMENTO
NACIONAL

DE

INFRAESTRUTURA

DE

TRANSPORTES

(DNIT), EM 22/06/2007, OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA RODOVIA FEDERAL

BR-319,

NO

TRECHO

ENTRE

AS

CIDADES

DE

MANAUS/AM (KM 0,0) E PORTO VELHO/RO (KM 877,4).

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,

autarquia federal criada pela Lei n9 7.735/1989, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente,
neste ato designado compromitente e doravante denominado IBAMA,, inscrito no CNPJ sob o

n9 03.859.166/0001-02, representado por sua Presidente, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 22, inciso IV, do anexo I, do Decreto n9 6.099, de 26 de abril de 2007, que
aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, e o art. 111, inciso VII do Regimento Interno

aprovado pela Portaria n9 GM/MMA n9 341, de 31 de agosto de 2011; e o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, autarquia federal criada pela Lei n9

10.233/2001, vinculada ao Ministério dos Transportes, neste ato designado compromissário e
doravante denominado DNIT, representado por seu Diretor-Geral, no uso de suas atribuições
previstas no art. 21, inciso III da Estrutura Regimental do DNIT, aprovada pelo Decreto n9 5.765,
de 27 de abril de 2006,

CONSIDERANDO que DNIT e IBAMA, em 22/06/2007, firmaram Termo de Acordo e
Compromisso para estabelecer critérios e procedimentos de forma a promover a adequação do
licenciamento ambiental da Rodovia Federal BR-319, no trecho entre as cidades de Manaus/AM

(km 0,0) e Porto Velho/RO (km 877,4);
CONSIDERANDO que a Cláusula Sétima do referido Termo de Acordo e Compromisso prevê a

possibilidade de alteração de seu conteúdo, notadamente "diante de novas informações, ou se
assim as circunstâncias o exigirem".

CONSIDERANDO que, para restabelecer as condições de trafegabilidade na rodovia entre
Manaus e Porto Velho, evitando acidentes e garantindo a segurança dos usuários, além de

manter a comunicação via fibra ótica da cidade de Manaus, era necessário executar serviços de
conservação da BR-319/AM no trecho do km 177,80 ao km 655,70;
CONSIDERANDO que, em 11/07/2012, o DNIT encaminhou ao IBAMA o Ofício n9

1204/2012/CGMAB/DPP, no qual informa sobre a necessidade de realizar a conservação da BR319 no segmento em questão (km 177,80 ao km 655,70) e que, para tanto, seriam necessárias
as seguintes atividades: recomposição mecanizada de aterro; recomposição do revestimento
primário; limpeza lateral; roçada manual; reforma de pontes de madeira; substituição de
pontilhões de madeira deterioradas por bueiros; e substituição de bueiros metálicos rompidos;
CONSIDERANDO

que,

em

resposta,

o

IBAMA,

por

meio

do

Ofício

n9

100/2012-

CGTMO/DILIC/IBAMA, informou que para realizar as atividades de conservação no segmento
em questão da BR-319/AM (km 177,80 ao km 655,70), o DNIT poderia optar entre firmar Termo

I

de Compromisso de Regularização Ambiental ou solicitar licença ambíímT3t^§tVe.ó órgão
estadual de meio ambiente do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO que, como há trechos do segmento em questão da BR-319/AM (km 177,80 ao

km 655,70) não pavimentados, o DNIT não poderia efetuar as atividades de conservação com
base em Termo de Compromisso de Regularização Ambiental, já que este somente é firmado
em rodovias pavimentadas, razão pela qual restou ao DNIT buscar o licenciamento ambiental

junto ao órgão estadual de meio ambiente do Estado do Amazonas, seguindo, assim,
posicionamento externado pelo próprio IBAMA (Ofício n9 100/2012-CGTMO/DILIC/IBAMA);
CONSIDERANDO que, com base nesse posicionamento, para executar os referidos serviços de
conservação da BR-319/AM, o DNIT obteve junto ao Instituto de Proteção Ambiental do

Amazonas - IPAAM a Licença Ambiental Única - LAU n9 111/2013 (BR-319/AM: km "177,80 ao
km 260,00"; e "km 513,10 ao km 655,70") e, posteriormente, a Licença Ambiental Única - LAU
n9 422/2014 (BR-319/AM: "km 177,80 ao km 260,00"; "km 260,00 ao km 432,40"; "km 432,40
ao km 513,10"; e "km 513,10 ao km 655,70").

CONSIDERANDO que a LAU n9 422/2014 tem como finalidade a atividade de serviços de obras
de manutenção/recuperação da BR 319 (174, Rio Tupunã, km 177,80 até a entrada da BR 230,
km 655,7 (obras de substituição de bueiros, conforme as pontes de madeira, remendos
localizados, tapa buracos, limpeza inferior da rodovia, composição de aterros erodidos
esporádicos, estabilização de taludes e demais atividades previstas no parágrafo l9 do art. 29 da
Portaria Interministerial n9 423, de 26 de outubro de 2011);
CONSIDERANDO que o IBAMA, com base no exposto no Parecer n9 02001.003862/2015-02-

COFIS/IBAMA, de 25/09/2015, no Relatório de Vistoria do IBAMA, realizada de 19 a 22/08/2015,
de 25/08/2015, na NOT. TEC. 02001.001720/2015-01-COTRA/IBAMA, de 16/09/2015 e no

DESPACHO 02001.025576/2015-90, de 22/09/2015, lavrou o Auto de Infração n9 591-E, o Termo
de Embargo n9 3201-E, a Notificação n9 2123-E, a Notificação n9 2124-E e a Notificação n9 2125E;

CONSIDERANDO que o IBAMA aplicou as referidas sanções e medidas administrativas porque
interpretou que as ações realizadas pelo DNIT na BR-319/AM (trecho do km 250 ao km 655,70)
se caracterizam como atividades de "implantação", e não como atividades de "manutenção";
CONSIDERANDO que após receber o Termo de Embargo n9 391-E, o DNIT providenciou as

ORDENS DE PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO para os trechos embargados;
CONSIDERANDO que, conforme os fatos e argumentos constantes na Defesa Administrativa ao

Auto de Infração n9 591-E (protocolada em 16/10/2015), bem como as informações
complementares prestadas no Ofício n9 1644/2015/DG/DNIT, de 21/10/2015 (protocolado em
21/10/2015), ações realizadas na BR-319/AM (trecho do km 250 ao km 655,70) se caracterizam
como atividades de "manutenção" e não como de "implantação";
CONSIDERANDO que as referidas atividades de conservação são restritas aos limites da faixa de
domínio, a qual é de 100 (cem) metros para o trecho em questão, estando, pois, de acordo com
as condicionantes da LAU n9 422/2014 - IPAAM;

CONSIDERANDO que o Ofício n9 1644/2015/DG/DNIT, de 21/10/2015, solicitou com a máxima

urgência a SUSPENSÃO do embargo para os serviços de manutenção para a BR-319/AM (trecho

0$^

È3

/.-•

ít^RÃT;

JoíòX

V
do km 250 ao km 655,70), tendo em vista a necessidade de continuidade dos serviços, conforme
já exposto no Ofício n9 1204/2012/CGMAB/DPP;
CONSIDERANDO que o Despacho 02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA, proveniente da
Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA e encaminhado à Direção-Geral do DNIT por
meio do Ofício n. 103/2015 - GABIN/PRESI/IBAMA, admite a possibilidade de realização de
determinadas atividades de manutenção no trecho entre o Km 250 e o Km 655,70 da BR 319,
mediante licenciamento ambiental na entidade estadual competente;
O IBAMA e o DNIT resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO E
COMPROMISSO celebrado em 22/06/2007, nos termos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo ao Termo de Acordo e Compromisso tem por objetivo estabelecer os
critérios, os procedimentos e as responsabilidades de cada ente, com fim de disciplinar os

serviços de conservação/manutenção da BR-319/AM, no trecho entre o km 250 e o km 655,70,

objeto da Licença Ambiental Única - LAU n9 422/2014 - IPAAM e que se encontram sob a
responsabilidade do DNIT.

CLÁUSULA SEGUNDA

DAS ALTERAÇÕES
I - O inciso III da Cláusula Terceira (Dos Compromissos do DNIT) do Termo de Acordo e
Compromisso passa a ter a seguinte redação:

/// - O DNIT fica obrigado a proceder a paralisação de quaisquer obras de

pavimentação/reconstrução da rodovia BR-319, entre o km 250 e km 655,7
(Entroncamento BR-230 (A)), ressalvadas as seguintes atividades de manutenção:
A - recomposição mecanizada de aterro;

B - recomposição do revestimento primário;
C- limpeza lateral;
D - roçada;
E- reforma, recomposição, reconstituição e reposição de pontes de madeira; e
F - substituição de bueiros metálicos rompidos.
II - Ficam ainda acrescentados os seguintes parágrafos à Cláusula Terceira (Dos Compromissos
do DNIT):

PARÁGRAFO NONO - A BR-319, no trecho entre o Km 250 e o Km 655,70, é considerada
rodoviafederal da classe IV, nos termos do Manual de Projetos Geométricos de Rodovias
Rurais, publicado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER em
1999.

CP
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PARÁGRAFO DÉCIMO - As intervenções realizadas pelo DNIT a título de manutenção da
BR-319, no trecho entre o Km250 e o Km 655,70, deverão estar restritas a uma faixa de

15 (quinze) metros de largura, bem como se submeter ao devido processo de
licenciamento ambiental perante a entidade estadual competente, especialmente para
exploração de jazidas, áreas de empréstimo, bota-fora, supressão de vegetação com
diâmetro superior a 8 eme intervenção em áreas de preservação permanente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo originário, não
modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA- DA PUBLICIDADE

Compete ao DNIT proceder à publicação do extrato do presente Termo Aditivo, no prazo de até
30 (trinta) dias, a contar da sua celebração, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes declaram e reconhecem para os devidos fins que o presente Termo Aditivo ao Termo
de Acordo e Compromisso está sendo firmado de comum acordo com o intuito de disciplinar a

execução dos serviços de conservação da BR-319/AM, no trecho entre o km 250 e o km 655,70.
O presente Termo de Compromisso, depois de aprovado pelas partes envolvidas e segue
assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para os devidos fins e efeitos legais.

Brasília - DF, 20 de novembro de 2015.

MARILENE RAMOS
Presidente do IBAMA

VALTER CA
Diretor
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Gabinete da Presidência

DESPACHO 02001.030346/2015-42 GABIN/PRESI/IBAMA

Brasília, 23 de novembro de 2015

A Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Ofício n. 1.866/2015/DG/DNIT -1 Termo Aditivo ao Termo de Acordo de
Compromisso.
REFERENCIA: OF 02001.023007/2015-18/DNIT

Interessado: DNIT

Para análise e demais encaminhamentos

70 MULLER DE PODESTÀ

de Gabinete do IBAMA
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1 5^0 H

MEM. 02001.017246/2015-21 DILIC/IBAMA

Brasília, 23 de novembro de 2015

À Senhora Coordenadora da PFE
REFERENCIA: DESP. DE ENCAMIN. 02001.028936/2015-13/

Assunto: BR 319 - Manifestação para não objeção a Termo de Aditivo
1. Tendo em vista que o Despacho n9 02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA de 04/11/2015 (anexo)
recomendou que o desembargo aplicado, por meio do ofício por meio do Ofício ns 1644/2015/DG, de 21
de outubro de 2015, às obras realizadas pelo DNIT na BR 319 (trecho km 250 e 655,70 km) ocorresse

concomitante à alteração do Termo de Acordo e Compromisso entre Ibama e DNIT, encaminho para
manifestação de não objeção a Minuta de Aditivo (anexo) ao Termo de Acordo e Compromisso celebrado
entre Ibama e DNIT.

2. Informo que a confecção desta Minuta de Aditivo foi acompanhada pelo Procuradoria do Ibama e do
DNIT.

Atenciosamente,

IBAMA
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DESPACHO 02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA

Brasília, 04 de novembro de 2015

Ao Gabinete da Presidência

Assunto: Requerimento de suspensão de embargo - BR 319/AM

01. Trata-se de requerimento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT para "
suspensão do embargo para os serviços de manutenção na BR 319/AM entre os km 250,00 e
km 655,7", formalizado por meio do Ofício nQ 1644/2015/DG, de 21 de outubro de 2015 (protocolo nQ
02001.020680/2015-98).

02. A rodovia BR-319 consta do Sistema Nacional de Viação (SNV), previsto na Lei nQ 12.379/2011.
Embora tenha sido aberta e pavimentada em meados de 1972, o SNV reconhece a rodovia na condição
de implantada, sendo prevista como não pavimentada no trecho compreendido entre o km 250,00 e o
km 655,7.

03. O DNIT requer a suspensão do embargo com a finalidade de retomar apenas os serviços de
"manutenção" do referido trecho da BR 319. Como conceito de manutenção, informa o entendimento de
que se trata do "conjunto de operações destinadas a manter as características técnicas e operacionais da
rodovia, até que as operações se tornem antieconômicas". Ao mesmo tempo informa que "os contratos
de manutenção tem como objetivo a devolução das características originais da rodovia, mantendo a
geometria original, sem que ocorra nenhum tipo de melhoramento da condição original da rodovia".

04. Ocorre que as "condições originais" da BR 319 remontam à década de 1970, época na qual a rodovia
se encontrava pavimentada. Desta forma,não é possível utilizar o conceito de manutenção sugerido
pelo DNIT para efeitos de suspensão do embargo, uma vez que a reconstrução e a pavimentação
da BR 319 constam como objeto do licenciamento ambiental em tramitação no Ibama, cujo requerimento
de licença prévia foi apresentado pelo DNIT, com base em EIA/RIMA. Não poderia o Ibama desembargar
obras que estão sujeitas ao licenciamento prévio requerido pelo prfjprio DNIT.

05. Vale lembrar que a solicitação da aplicação de penalidades - multa e embargo aqui debatidas partiu desta Diretoria de Licenciamento Ambiental, por meio de despacho do seu Diretor Substituto,
justamente em função da constatação de que as intervenções realizadas pelo DNIT extrapolaram a
manutenção e adentraram no objeto do licenciamento ambiental em curso perante o Ibama.
06. Ao mesmo tempo, embora a "devolução das características originais da rodovia" esteja condicionada
ao licenciamento ambiental prévio do Ibama, não nos parece correto vetar todo e qualquer tipo de
manutenção no referido trecho rodoviQrio, manutenção esta justificada pela necessidade de se
restabelecer não as condições originais da rodovia, mas apenas as suas condições mínimas de
trafegabilidade. Do contrQrio estaria o Ibama determinando o isolamento das comunidades que
dependem do referido trecho para o seu deslocamento.

07. O Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais, publicado pelo Departamento Nacional de
Estadas de Rodagem em 1999, apresenta aclassificação de rodovias de acordo com o nível de
IBAMA
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qualidade de serviços esperados da rodovia. O Manual prevê 05 classes de rodovias federais - Classes
0,1, II, III e IV, as quais, por sua vez, encontram-se subdivididas em subclasses. Quanto maior volume de
trQfego, maior velocidade ou capacidade para transporte de cargas, maior o nível de qualidade de
serviços, e, para atender tal demanda de serviços, maior o porte das estruturas que compõem a rodovia.
08. A Classe IV é a mais simples dentre as cinco classes previstas para rodovias implantadas. De acordo
com o Manual, refere-se às "rodovias de pista simples, com características técnicas suficientes para
atendimento a custo minimo do trQfego previsto para o seu ano de abertura. Geralmente não é
pavimentada e faz parte do sistema local, compreendendo as estradas vicinais e eventualmente rodovias

pioneiras." Deste modo, é a classe que prevê menores intervenções para implantação e manutenção

assim como menor largura para faixas de rolamento e acostamento. Consequentemente, é a classe col^
menores limites de velocidade para o trQfego. Neste sentido, recomendo que a suspensão do embargo
para atividades de manutenção seja restrita aos critérios de trafegabilidade estabelecidos para rodovia
federal de classe IV - não pavimentada.
09. No requerimento de suspensão do embargo, o DNIT apresenta a relação de atividades que pretende
realizar a título de manutenção. São elas: (i) recomposição mecanizada de aterro; (ii) recomposição de
revestimento primQrio; (iii) limpeza lateral; (iv) roçada; (v) reforma de pontes de madeira; (vi)
substituição de pontilhões de madeira deteriorados por bueiros; (vi) substituição de bueiros metQlicos
rompidos. Tendo por referência a rodovia federal de classe IV, recomendo que todas as intervenções
pretendidas pelo DNIT deverão estar restritas a uma faixa de 15 metros de largura (9 metros da

plataforma e 3 metros adicionais para cada lado para assegurar visibilidade). Pela mesma razão,
recomendo que não seja autorizada a substituição de pontilhões de madeira por outros dispositivos.
10. Ressalto que ainda que voltadas à manutenção das condições mínimas de trafegabilidade, as
intervenções pretendidas pelo DNIT no trecho em anQlise deverão se submeter ao devido processo
de licenciamento ambiental. Vale dizer, no entendimento desta Diretoria de Licenciamento Ambiental,

o levantamento do embargo não caracteriza a dispensa de licenciamento ambiental, sobretudo par'

exploração de jazidas e Qreas de empréstimo e bota-fora, assim como não caracteriza a dispensa à^'
autorização para supressão de vegetação e intervenção em Qreas de preservação permanente.
11. Ainda no entendimento desta Diretoria de Licenciamento Ambiental, as obras de manutenção no

trecho do meio (entre o km 250,00 e o km 655,7), uma vez restritas ao território do Estado do Amazonas,

não caracterizam a competência da União para o licenciamento ambiental, de acordo com os critérios
estabelecidos pela Lei Complementar nQ 140/2011 e Decreto nQ 8437/2015. Desta forma, devem se
submeter ao devido licenciamento ambiental perante o Qrgão de meio ambiente do Estado do Amazonas.

12. Por fim, recomendo que o levantamento do embargo deve estar acompanhado por aditivo ao Termo
de Acordo de Compromisso estabelecido entre Ibama e DNIT. O referido aditivo deve prever
expressamente a classificação daquele segmento rodoviQrio (km 250 a km 655,7), assim como as
intervenções que podem ser realizadas a título de manutenção das condições mínimas de trafegabilidade.
13. Cabe ressaltar, contudo, que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública contra DNIT,
IPAAM e construtoras responsQveis pelas obras, na qual sustenta entendimento divergente do
posicionamento manifestado por esta Diretoria, defendendo a competência federal para o licenciamento
das obras, ainda que apenas de manutenção e restrita ao Estado do Amazonas.
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14. A 7e Vara - especializada em matéria ambiental e agrQria - da Justiça Federal de Manaus (AM), em
decisão liminar que concedeu a tutela antecipada requerida (cQpia em anexo), manifestou-se
favorQvel à avaliação de competência defendida pelo Ministério Público Federal: "Quanto à competência

para o licenciamento da obra, de fato, mais uma vez entendo que o Ministério Público Federal se mostra
certo em imputar ao IBAMA a atribuição de licenciar as obras da BR 319, nos casos que exijam o devido
licenciamento". A decisão avalia que "Assim, é evidente que a obra em questão, ainda que se limite a
controvérsia ao trecho "meião", inserido no Estado do Amazonas, repercute no Estado de Rondônia,
cabendo ao Ibama, nos termos do art. 7Q, XIV, "e", da Lei Complementar nQ 140/2011, licenciar". Por fim,

a decisão conclui que "sob um primeiro olhar, a par do exposto e dos novos argumentos trazidos pelo
Ministério Público Federal em sua emenda à petição inicial fls. 110/114, é forçoso concluir a atribuição
do IBAMA, merecendo guarida a pretensão".

15. Desta forma, ainda que o levantamento do embargo seja viQvel mediante as condições acima
expostas, o Ibama deve observar a existência de eventual impedimento estabelecido pela referida
decisão judicial.
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I TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDQ._E_^2—?
COMPROMISSO

CELEBRADO

ENTRE

O

INSTITUTO

BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA) E O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA

DE TRANSPORTES

(DNIT), EM 22/06/2007, OBJETIVANDO A ADEQUAÇÃO
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA RODOVIA FEDERAL

BR-319,

NO

TRECHO

ENTRE

AS

CIDADES

DE

MANAUS/AM (KM 0,0) E PORTO VELHO/RO (KM 877,4).

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,

autarquia federal criada pela Lei n^ 7.735/1989, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente,
neste ato designado compromitente e doravante denominado IBAMA,, inscrito no CNPJ sob o
ne 03.859.166/0001-02, representado por sua Presidente, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 22, inciso IV, do anexo I, do Decreto n? 6.099, de 26 de abril de 2007, que

aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, e o art. 111, inciso VII do Regimento Interno
aprovado pela Portaria n2 GM/MMA ne 341, de 31 de agosto de 2011; e o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, autarquia federal criada pela Lei ns
10.233/2001, vinculada ao Ministério dos Transportes, neste ato designado compromissário e
doravante denominado DNIT, representado por seu Diretor-Geral, no uso de suas atribuições
previstas no art. 21, inciso III da Estrutura Regimental do DNIT, aprovada pelo Decreto n^ 5.765,
de 27 de abril de 2006,

CONSIDERANDO que DNIT e IBAMA, em 22/06/2007, firmaram Termo de Acordo e
Compromisso para estabelecer critérios e procedimentos de forma a promover a adequação do
licenciamento ambiental da Rodovia Federal BR-319, no trecho entre as cidades de

Manaus/AM (km 0,0) e Porto Velho/RO (km 877,4);

CONSIDERANDO que a Cláusula Sétima do referido Termo de Acordo e Compromisso prevê a
possibilidade de alteração de seu conteúdo, notadamente "diante de novas informações, ou se
assim as circunstâncias o exigirem".

CONSIDERANDO que, para restabelecer as condições de trafegabilidade na rodovia entre
Manaus e Porto Velho, evitando acidentes e garantindo a segurança dos usuários, além de

manter a comunicação via fibra ótica da cidade de Manaus, era necessário executar serviços de
conservação da BR-319/AM no trecho do km 177,80 ao km 655,70;
CONSIDERANDO que, em 11/07/2012, o DNIT encaminhou ao IBAMA o Ofício n?
1204/2012/CGMAB/DPP, no qual informa sobre a necessidade de realizar a conservação da BR319 no segmento em questão (km 177,80 ao km 655,70) e que, para tanto, seriam necessárias
as seguintes atividades: recomposição mecanizada de aterro; recomposição do revestimento
primário; limpeza lateral; roçada manual; reforma de pontes de madeira; substituição de
pontilhões de madeira deterioradas por bueiros; e substituição de bueiros metálicos rompidos;
CONSIDERANDO

que,

em

resposta,

o

IBAMA,

por

meio

do Ofício

n?

100/2012-

CGTMO/DILIC/IBAMA, informou que para realizar as atividades de conservação no segmento

em questão da BR-319/AM (km 177,80 ao km 655,70), o DNIT poderia optar entre firmar

Termo de Compromisso de Regularização Ambiental ou solicitar licença ambiental junto ao
órgão estadual de meio ambiente do Estado do Amazonas;
CONSIDERANDO que, como há trechos do segmento em questão da BR-319/AM (km 177,80 ao

km 655,70) não pavimentados, o DNIT não poderia efetuar as atividades de conservação com
base em Termo de Compromisso de Regularização Ambiental, já que este somente é firmado
em rodovias pavimentadas, razão pela qual restou ao DNIT buscar o licenciamento ambiental

junto ao órgão estadual de meio ambiente do Estado do Amazonas, seguindo, assim,
posicionamento externado pelo próprio IBAMA (Ofício ne 100/2012-CGTMO/DILIC/IBAMA);
CONSIDERANDO que, com base nesse posicionamento, para executar os referidos serviços de
conservação da BR-319/AM, o DNIT obteve junto ao Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas - IPAAM a Licença Ambiental Única - LAU n2 111/2013 (BR-319/AM: km "177,80 ao
km 260,00"; e "km 513,10 ao km 655,70") e, posteriormente, a Licença Ambiental Única - LAU
ne 422/2014 (BR-319/AM: "km 177,80 ao km 260,00"; "km 260,00 ao km 432,40"; "km 432,40
ao km 513,10"; e "km 513,10 ao km 655,70").

CONSIDERANDO que a LAU ne 422/2014 tem como finalidade a atividade de serviços de obras
de manutenção/recuperação da BR 319 (174, Rio Tupunã, km 177,80 até a entrada da BR 230,
km 655,7 (obras de substituição de bueiros, conforme as pontes de madeira, remendos
localizados, tapa buracos, limpeza inferior da rodovia, composição de aterros erodidos
esporádicos, estabilização de taludes e demais atividades previstas no parágrafo 13 do art. 2$
da Portaria Interministerial n^ 423, de 26 de outubro de 2011);
CONSIDERANDO que o IBAMA, com base no exposto no Parecer n9 02001.003862/2015-02COFIS/IBAMA, de 25/09/2015, no Relatório de Vistoria do IBAMA, realizada de 19 a

22/08/2015, de 25/08/2015,

na

NOT. TEC. 02001.001720/2015-01-COTRA/IBAMA, de

16/09/2015 e no DESPACHO 02001.025576/2015-90, de 22/09/2015, lavrou o Auto de Infração
ne 591-E, o Termo de Embargo n? 3201-E, a Notificação n^ 2123-E, a Notificação n? 2124-E e a

Notificação n$ 2125-E;
CONSIDERANDO que o IBAMA aplicou as referidas sanções e medidas administrativas porque
interpretou que as ações realizadas pelo DNIT na BR-319/AM (trecho do km 250 ao km 655,70)
se caracterizam como atividades de "implantação", e não como atividades de "manutenção";
CONSIDERANDO que após receber o Termo de Embargo n^ 391-E, o DNIT providenciou as

ORDENS DE PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO para os trechos embargados;
CONSIDERANDO que, conforme os fatos e argumentos constantes na Defesa Administrativa ao
Auto de Infração n^ 591-E (protocolada em 16/10/2015), bem como as informações
complementares prestadas no Ofício n? 1644/2015/DG/DNIT, de 21/10/2015 (protocolado em
21/10/2015), ações realizadas na BR-319/AM (trecho do km 250 ao km 655,70) se caracterizam
como atividades de "manutenção" e não como de "implantação";
CONSIDERANDO que as referidas atividades de conservação são restritas aos limites da faixa de
domínio, a qual é de 100 (cem) metros para o trecho em questão, estando, pois, de acordo
com as condicionantes da LAU n^ 422/2014 - IPAAM;

CONSIDERANDO que o Ofício n2 1644/2015/DG/DNIT, de 21/10/2015, solicitou com a máxima

urgência a SUSPENSÃO do embargo para os serviços de manutenção para a BR-319/AM (trecho

•

C O

do km 250 ao km 655,70), tendo em vista a necessidade de continuidade dos serviços\
conforme já exposto no Ofício n2 1204/2012/CGMAB/DPP;

CONSIDERANDO que o Despacho 02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA, proveniente da
Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA e encaminhado à Direção-Geral do DNIT por
meio do Ofício n. 103/2015 - GABIN/PRESI/IBAMA, admite a possibilidade de realização de
determinadas atividades de manutenção no trecho entre o Km 250 e o Km 655,70 da BR 319,
mediante licenciamento ambiental na entidade estadual competente;

O IBAMA e o DNIT resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO E
COMPROMISSO celebrado em 22/06/2007, nos termos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presenteTermo Aditivo ao Termo de Acordo e Compromisso tem por objetivo estabelecer os
critérios, os procedimentos e as responsabilidades de cada ente, com fim de disciplinar os
serviços de conservação/manutenção da BR-319/AM, no trecho entre o km 250 e o km 655,70,
objeto da Licença Ambiental Única - LAU n? 422/2014 - IPAAM e que se encontram sob a
responsabilidade do DNIT.

CLÁUSULA SEGUNDA

DAS ALTERAÇÕES
I - O inciso III da Cláusula Terceira (Dos Compromissos do DNIT) do Termo de Acordo e
Compromisso passa a ter a seguinte redação:

/// - O DNIT fica obrigado a proceder a paralisação de quaisquer obras de
pavimentação/reconstrução da rodovia BR-319, entre o km 250 e km 655,7
(Entroncamento BR-230 (A)), ressalvadas as seguintes atividades de manutenção:
A - recomposição mecanizada de aterro;

B - recomposição do revestimento primário;
C- limpeza lateral;
D - roçada;

E- reforma, recomposição, reconstituição e reposição de pontes de madeira; e
F - substituição de bueiros metálicos rompidos.

II - Ficam ainda acrescentados os seguintes parágrafos à Cláusula Terceira (Dos Compromissos
do DNIT):

PARÁGRAFO NONO - Até que seja aprovado o Licenciamento Ambiental da
pavimentação/reconstrução, da BR-319, no trecho entre o Km 250 e o Km 655,70, a
rodovia será considerada rodovia federal da classe IV, nos termos do Manual de
Projetos Geométricos de Rodovias Rurais, publicado pelo Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER em 1999.

->
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PARÁGRAFO DÉCIMO - As intervenções realizadas pelo DNIT a título de manutenção da
BR-319, no trecho entre o Km 250 e o Km 655,70, deverão estar restritas a umafaixa
de 15 (quinze) metros de largura, bem como se submeter ao devido processo de
licenciamento ambientalperante a entidade estadual competente, especialmente para
exploração de jazidas, áreas de empréstimo, bota-fora, supressão de vegetação com
diâmetro superior a 8 eme intervenção em áreas de preservação permanente.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo originário, não
modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DAPUBLICIDADE
Compete ao DNIT proceder à publicação do extrato do presente Termo Aditivo, no prazo de até

30 (trinta) dias, a contar da sua celebração, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes declaram e reconhecem para os devidos fins que o presente Termo Aditivo ao Termo

de Acordo e Compromisso está sendo firmado de comum acordo com o intuito de disciplinar a

execução dos serviços de conservação da BR-319/AM, no trecho entre o km 250 e o km 655,70.
O presente Termo de Compromisso, depois de aprovado pelas partes envolvidas e segue
assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para os devidos fins e efeitos legais.

Brasília - DF, 6 de novembro de 2015.

MARILENE RAMOS

Presidente do IBAMA

VALTER CASIMIRO SILVEIRA
Diretor Geral do DNIT
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TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO

Termo de Acordo e Compromisso que celebram entre SiIo

instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, objetivando a adequação do
Ucenciamento ambienta, da rodovia BR-319 entre as

cidades de Manaus/AM (Km 0,0) e™\™™*°n£?L™£

e objeto do processo administrativo n° 02001.006860/200595/lBAMA.

Brasilia/DF, com carteira de identidade RG n 1SWÍSLnidt Estrutura Regimental do
partes e;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal garante que "todos têm direito ao m*0ambiente

s-ssrs arar.í=as ^ ^ s rpr:= s. as
presentes e futuras gerações ;

CONSIDERANDO que a Lei n° 6.938, de 31/08/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do

MeifArente^st^Slece oucenciamento ambienta, <^*JZ£»£^ -5£S

os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambientai.

CONSIDERANDO as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais
pa0rauso
eimSemaentdaçãoÇda ^Ilação de impacto Ambienta, como ™%«"%«»*
Política Nacional do Meio Ambiente estabelecidos nas Resoluções CONAMA n 01, de 23/01/86 e
n° 237, de 19/12/97;

CONSIDERANDO a competência do IBAMA quanto aos procedimentos de «cenciamento
as diretrizes elencadas pela Lei n° 6.938, de 31/08/1981, e Resolução CONAMA n 237, d.

%£Sd 'implantação, pavimentação eampliação da malha rodoviária federal da acordo com
19/12/97;

CONSIDERANDO

a necessidade

de

licenciamento

smbienlal

das

pavimentação/reconstrução da rodovia BR-319. no trecho entre o km *o0

obras

Km

de

(Entroncamento BR-230(A)) da mesma (Plano Nacional de V.açao referente ao an^c

A K <4-®f4nrj

• ,

- . .. .. , .

,, , g .. . 1 &

tendo em vista o risco potencial dos impactos ambientais na área de infiuênc!
empreendimento;

CONSIDERANDO que o DNIT já está formalizando convênio junto à Universidade Federal do

Amazonas para a realização do EIA/RIMA, referente aos trechos compreendidos entre okm 250
e km 655 7 (Entroncamento BR-230(A)), bem como ações mitigadoras e gerenciamento
ambienta para os trechos em obras, compreendidos entre o km 166 (Travess.a no Tupana ou

Tupunaje km 250, eentre os Km'a 655,7 (Entroncamento BR-230(A)) e 877.4 (Imcio Travessia
rio Madeira);

CONSIDERANDO o elevado estado de conservação dos ecossistemas ao longo da área de

SncTa da rodovia BR-319, bem como a necessidade de adoção de medidas que visem

monitorar e controlar o avanço do desmatamento. a ocupação desordenada do entorno e outros

danos ambientais nessa região;

CONSIDERANDO a responsabilidade do DNIT quanto às obras de pavimentação/reconstrução da

Sà BR 319 bem como do desenvolvimento de programas edemais ações que mit.guem e

compensem os impactos ambientais decorrentes da implantação dessas obras,
CONSIDERANDO anecessidade de finalização das obras de pavimentação/reconstrução entre o^

Kl Travessia rio Tupunã (ou tupana)) e250 da rodovia BR-319, objetivando am,t,gaçao

dos impactos ambientais;

CONSIDERANDO oacordado na reunião de Conciliação eArbitramento Especial, realizada entre
AGU, DNIT e IBAMA, em 18/06/2007.

RESOLVEM:

nF ACORDO
ACORDO fcE UJmv
COMPROMISSO
executivo
Celebrar o presente, TCPiuin
TERMO DE
de 24 -deTERMO,
julho de titulo
1985. eart.
585
extrajudicial, conforme previsto no art. 5o, § 6 , da Lei n r.*»f, o» **♦ ' s
•
do Código de Processo Civil, nos termos constantes das cláusulas econdições aseguir.

CLÁSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

JSSSSSvSiSS ano de 2005). conforme os tipos de obras aserem realrzadas.
I- Manutenção, Conservação e Restauração:

SEGMENTO A

MANAUS -TRAVESSIA RIO TUPUNÃ (OU TUPANA)

ENTRONCAMENTO BR-230(A) - INÍCIO TRAVESSIA RIO
SEGMENTO B

MADEIRA

II - Ampliação da Capacidade (Pavimentação/Reconstrução):
SEGMENTO

SEGMENTO C |TRAVESSIA RIO TUPUNÃ (OU TUPANA.) -FIM DAS

KM INICIAL

KM FINAL

0.0

177.8

655.7

877.4

Sâbk
C6R^TrÕTÃLÍZAND0 72,2 KM)

BR-319. no trecho entre o Km 250 e o Km s 65a, i {an

dando-se cont.nu.dade a

*° "^oíaTSrstrSo' ^a—^tbilidade ambienta, do empreend,men,o. e
ístenor emissão da devida Licença de Instalação.

PARAGRAFO
SECUN.
O
-O
DNTT
-^^dSSsT^t^^^^
SEGMENTO
Cque
tenham
^jrt.0
aBr»ltaeçao
S |a
ai„s.alação/suba,i.u,çao de 0brasàde-arte.
bem com das « g^ ^P^^.^^
^ ^ambien(a|
^^
JSS'I^-^Sa A-ais com ,,ervenÇões.

PARAGRAPO
TERCE,R0 -O^»Z^JX^>3S&?m
tendo como objetivo aexecução de obras de ™nuee^u°ando de5ta autorização aexploração de
S t t « S ^ ^ U »*veqetação eoutras a,iv,dades
'que demandem licenças ou autorizações específicas.
PArAGRAPO
QUARTO
-^^^^^^^^^7^^^
excedente). *P«* ="7 ^3£"de licenciamento ambienta, (ticença de
Sç!o"ou%e^«n,o ao órgã^ Estadual de Meio Ambiente.

PARAGRAFO OUtNTO -As ãreas ^SS^S£ST'S^t££C£S
ser 0Djel0 de

SEGMENTOS A. Be C. aspecialmente aquelas localizadas ajn

ssi^.xa'rf&,r^nja-L a«,— *Sv Autorização de Supressão de Vegetação.

PARAGRAPO SEXTO -As o^s-de-ane espécies relacionadas »* ™ —í
PARAGRAFO SÉTtMO -As obras-de-arte especiats relacionadas adupficaçao^as p^no

SEGMENTO B e outras intervenções assoctadas dependerão oe

%

especifico a ser realizado junto ao IBAMA.

0.b4grafq qtavo - Odescumprimento das obrigações e compromissosprevistos neste

TÊSMoTélo- &T importara na s-pensão da autonzação »«^~£Z£

%Z&TS&~SS&gTÍS pendente da apticacão das sanções
penais e administrativas cabíveis.

CLÁUSULA SEGUNDA

DOS COMPROMISSOS DO IBAMA

,-Perrn,,,, apartir da assinatura e%>™^S^£^JX£

rScT^ I^XSSSTbS.'^ das Obras de manutenção.
conservação e restauração nos SEGMENTOS Ae B;

análises ao mesmo para conhecimento e adequações,

^
/
/

/A

j

;

7*ia2

III -Aprovar após análise técnica eem caso de adequação aos itens deste TERMO, as m^|^,-

LigaSe compensatórias propostas pelo DNIT, autorizando aexecução das respecfvas

ações, de acordo com çronograma acordado entre as partes;

IV - Orientar e supervisionar a execução das ações realizadas pelo DNIT e acordadas neste
TERMO, avaliando seus resultados e reflexos;

V Realizar vistorias técnicas periódicas de acompanhamento nos trechos da rodovia onde

est'ejam^^previsías medidas de reação ede execução das ações eprojetos propostos, avaliando
a efetividade das ações realizadas pelo DNIT;

l=='^fn^
as ações previstas nestes instrumentos legais;
VII -Notificar oDNIT sobre as irregularidades acaso verificadas quanto àexecução das Medidas
Ambientais e medidas de mitigação previstas neste TERMO; e,

Lorrn?ss=^^^
Jegetçao. especialmente relativos às APP's -Áreas de Preservação Permanente.
CLÁUSULA TERCEIRA

DOS COMPROMISSOS DO DNIT

vigente;

f, .Proceder ao jioenciamento ambienta, ordinário das obra.r de 9>$£*££>g^«

IiS55EãSiâS5SeSaiar•—

230(A)), bem como quaisquer obras ^»!***JVÍ^JjSa e áreas de empréstimo,
instalação/substituição
de obras-de-arte especia,'fJ^^^J^^, seixos, cascalhos,
bota-foras (depósitos de material excedente)-*£^%££F£ vegetação, obras de

S^S^e^
emissão da devida Licença de Instalação pelo IBAMA;

-A-—obrase

,V -Apresentar ao IBAMA. em 60 dias. adescrição >^«^^g££££
do empreendimento.

V.Apresentar ao IBAMA. em 60 dias oproje,o.^^XVs°tíZZsT^^

\ SEGMENTOS
Apresen,arA.aoB,aBAMA.
em 120 dias. °"^eame^ d^ado dotrecho£ «**«
C, em escala compatível, no forma o A2, ou ouuo °

era

feFL.
^

t OO•

-'

f

Rubrica <J

Ní%6Si'^

.

hp h./ffer's externos de 10 ^m)-e/ou

faf:5::::::;:::r„..-.—

VII - Apresen ' EGMENTOS ABeCda rodovia;

(depôsito^emate^««Jg* eaPcampamentos;

^^-1asdevrdasASV,-.«^Ss^ofA^
Permanente (Gódigo Pforestal eRe%g™££. qua„,ificação dessas ãreas;
ãtipologia vegetal, caractenzaçao.

9

^ ^.^

«-Apresentar ao^Aem -d^-doe^bda P.. ^ ^ ^ em

SrdScPrarnras.egais,ocaisdeusoeocupaçaodosoo.

^ ^

parte do IBAMA;
ambientais a seguir,
ho «n dias as propostas das medidas e ações ai
XII - Apresentar, num prazo de 60 dias, as prop
QFr.MFNTOS A, Be C da rodovia,
para os, SEGMENTOS
A.

\W

desenvolvimento, monitoramento a

ÍLo
Amb,en,a, de —-"ff-JütfSo£S=Í
tiS^dlSnterrue
;r=o controte. mon.toramento em*» -P
gerados, incluindo os seguintes r.ens:

_^^^ ^

. Prevenção. Monitoramento e Controle ^ff^^ZZá de processos erosivos •

SríjíStó^»^*-. •-idas preue as ede
atrele aserem desenvolv.das nestes Idca,

. ^ ^ das

.atividades
controle dede Supressão
"£**$££%££rttigando e prevenindo rmpactos
supressão para as oeias
ambientais associados;

„„„=in„-Sn

•Ma-a-s^iS5^^^
malária, no canteiro-de-obras e acampamentos. ^

61AíÇ

(

l

C- Caracterização nos sláfejTOS A, Be C, das APP s - Áreas de Pres

Pe manenteinterceptadas, eoutras demandas de supressão de vegetação, contempL

Ln^oída cobertura vegetal, quantificação da área suprimida ea ser suprimida, eotipo de

SSra aS^Slda?apresentando odevido mapeamento eodiagrama umfHar da rodovia
^ín indicação dessas áreas, erequerendo adevida ASV -Autorização de Supressão de
Vegetação.

/O.Anresentar em 90 dias, o çronograma de levantamento e identificação dos Passivos

aVbien^rrefacionadas ao empreendimento, com o objetivo de desenvolver medidas de
recuperação;

' D>rograma de Recuperação de Áreas Degradadas relacionadas ao empreendimento, com
pobjetivo de desenvolver medidas de recuperação abrangendo:

obre ácam^mentos; com detalhamento das ações de recuperação dessas áreas,
cVrtMPNTOS A B e C com indicação das causas e conseqüências dos me;f°*;

como as ações de monitoramento da eventual evolução desses passivos.

Suríi^aTaçrde^ssaTen^elau^a; e«% prevrsão de medidas de monitoramento e
mitigação de atropelamento de animais silvestres.

fcter.s.sasa5S^ftS3S«S
Nitrato; Nitrito e MinGnia, uu, uwws, -•

_ w

••

os ümites de detecção dos

detalhamento das metodologias de anah^; laudo^^^f^ápa]s corpos d'água

•SSSSSSrawSSaavsBr •O.Programa de Educação Ambienta, nos SEGMENTOS ^-J^^aÍSSE
usuários da rodovia, trabalhadores das obras e com^^fenS°°ndo a jnterface com outras

detalhamento
das atividades previstas P^%^'^^£*
ou propostas
medidas e ações previstas neste TERMO, com temas•
P
identificados; (iv)

^^do^eriír^l^ "

^grama de desenvolvimento e

responsabilidades.

H- Programa de Comunicação Socai nas cidades ^ff^^J^, r
CaSS ecomunidades do entorno, com os seguintes temas ecntenos: (Ity
c
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SFGMENTOS A Be C. e incluindo as cidades de Manaus/AM, Care.ro d
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rd^-rX^S^Í^SÍ^-U -s materiais emãtodos
,. Programa der ntoni,.ramenfo^^^X^^^^^'^

a serem utilizados.

consrça? negl" Vstrals^ndãnas. ramais eacessos aparti, da rodovra. com
ações de ordenamento, monitoramento eprevenção dessas construções,

W Q\ Plano de Gerenciamento de Riscos nos SEGMENTOS A. ,,e C. incluindo en^outros
transDorte de produtos nocivos e perigosos,

trensporte uc H

„jWm

ccruFNTn', A B e C com proposição de medidas

teís^mSs
car9as nocivas 0ü
perigosas, nas fases de implantaçãosss^Sãre
eoperação ao longo da rodovia,
._•

,. io/mua a raria 120 dias, contados da

VSSXXSS. -;Xs MSS da ,»« açdes constantes deste
TERMO com documentação fotográfica.

PARÁGRAFO SEGUNDO -Todos os W™™ '^S^SSTS^^SSÍSiSt'.

^^^l^ãC^^^^r^^U bem como da possive,
empresa de consultoria contratada.

ZZXSffZtt ^ ^ StSicafdos =
cabendo ao DNIT a necessária adequação.

PARAGRAPO OUARTO ,^-^í—,r^ rcuo^os ^^fe
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APP's na faixa de domínio; entre outros casos.

PARÁGRAFO OUINTO -As obrigações contraídas^nejj. ^MOj^^-r^l^

com recursos financeiros, priorizando a gjgg0Z}Jm!F- Divisa AM/RO - na BR-

26.782.0236.1248.0013 - ConatTU^C.de Trecho' R^**J Se eiro de 2007.

319. no Estado do Amazonas, prevista na Lei n 11.451, ae u/ ae ic

CLÁSULA QUARTA

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

,-Fica assegurado ao IBAMA^a ***~£W^^
dos trabalhos ,^S^S1S^^=«=
ecumprimento das^J^^-^»*^^SESS
para armplomentação do
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II ODNIT orestará iodo oapoio aos técnicos do IBAMA, acompanhando vistorias àrodovia esua

íaix^deTomínfõe prestando informações que sejam solicitadas, bem como enviando documentos
comprobatórios do atendimento desse TERMO.
cometimento de novas infrações às normas ambientais v.gentes.

CLÁUSULA QUINTA

DA INADIMPLÊNCIA

a devida adequação.

„ - Odescumprimento por parte do DNIT do disposto no inciso I desta Cláusula, para os
SEGMENTOS Ae B, importará cumulativamente na:

' a - Suspensão da autorização de continuidade das obras de manutenção, conservação e
restauração e outras obras associadas nos SEGMENTOS Ae B,
b-na cominação de pena pecuniária diária no valor de RS 5.000 00 (Cinco m,l reais), corrigida
anualmente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor),

b-Obrigação de reparação de eventual dano ambiental decorrente do descumprimento deste
instrumento; e,

• - Odescumpnmentc por parte do DNIT do disposto no inciso I desta Cláusula, para o
SEGMENTO C, importará cumulativamente na:

a- Suspensão da autorização de continuidade das obras de pavimentação/reconstrução da
rodovia BR-319, no SEGMENTO C, e outras obras associadas;

b Cominação de pena pecuniária no valor de RS 2.500.000,00 (dois milhões equinhentos mil

r

reaisHorngSa anualmente pelo INPC (índice Nacional de Preços ao Consumidor),
c-Obrigação de reparação de eventuai dano ambiental decorrente do descumprimento desj
instrumento; e,

CLÁUSULA SEXTA

DA VIGÊNCIA

licenciamento ambiental da rodovia BR-319.

CLÁUSULA SÉTIMA

DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS

O presente TERMO poderá ser alterado através de Termo Aditivo, mediante expressa
concordância das partes.
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ou novas informações que justifiquem tais alterações.

CLÁUSULA OITAVA
DA PUBLICIDADE

União.

CLÁUSULA NONA

CLÁUSULA ARBITRAL

Em caso de descumprimento ou controvérsia, além de serem ficadasimj«^nj^nj

clãusula Quinta, as partes se comprometem a submeter a matena a Câmara de Conciliação
Arbitramento da AGU.

CLÁUSULA DÉCIMA

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

licenciamento ambiental da rodovia BR-319.

O oresente TERMO depois de aprovado por todas as partes envolvidas, e perante as

testemunhai abaixo nomeadas, segue assinado em 02 (duas) vias de igual teor contendo 09

(nove) laudas, para os devidos fins e efeitos legais.

Brasília, '$$ de

tP*
Baztféui Alves MargWido Neto
Presidente Substitutd do IBAMA
J

Maure-Barbosa da Silva

gJBHtâatfeíN'T
Dlrataf-Garal/DNrT
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Substituto - DOU: 22/10/2004
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN- Setorde ClubesEsportivos Norte,Trecho 02, Ed.Sede- CEP: 70.818-900 - Brasília- DF
Tel.: (0XX)61 3316 1001 -www.ibama.gov.br

OFÍCIO N° 103 /2015 - GABIN/PRESI/EBAMA
Brasília-DF, 05 de novembro de 2015.
Ao Senhor
VALTER CASIMIRO SILVEIRA

Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN, Quadra 3, Lote A, Ed. dos Transportes,
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70.040-902

Assunto: Suspensão do Embargo das Obras de Manutenção da Rodovia BR319/AM.

Senhor Diretor-Geral,

í.
Encaminhamos, em anexo, para conhecimento, o DESPACHO 02001.028936/2015-13
DILIC/IBAMA, que analisou o requerimento para suspensão do embargo para os serviços de
manutenção na BR 319/AM entre os km 250,00 e km 655,7, formalizado por meio do Ofício n°

1644/2015/DG, de 21 de outubro de 2015, e estabeleceu algumas condições para que seja viável
o seu deferimento.

2.
Nos termos do Despacho em anexo não há óbices por parte do Ibama para a suspensão do
embargo imposto, no entanto, cabe ressaltar que os procedimentos administrativos para o
desembargo em questão encontram-se sobrestados, diante da tutela antecipada concedida pela 7a
vara especializadaem matéria ambiental e agrária, da Justiça Federalde Manaus, no bojo da ação
civil pública n. 14031-28.2015.4.01.3200, que determinou a suspensão imediata de quaisquer
intervençõesno trecho do meio da BR 319/AM Respeitosamente,

1MARILENE RAMOS

Presidente do IBAMA

1

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

DESPACHO 02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA

Brasília, 04 de novembro de 2015
Ao Gabinete da Presidência

Assunto: Requerimento de suspensão de embargo - BR 319/AM

01. Trata-se de requerimento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT para "
suspensão do embargo para os serviços de manutenção na BR 319/AM entre os km 250,00 e
km 655,7". formalizado por meio do Ofício n« 1644/2015/DG. de 21 de outubro de 2015 (protocolo n*
02001.020680/2015-98).

02. Arodovia BR-319 consta do Sistema Nacional de Viação (SNV), previsto na Lei n° 12 379/2011
Embora tenha sido aberta e pavimentada em meados de 1972, oSNV reconhece a rodovia na condição
de implantada, sendo prevista como não pavimentada no trecho compreendido entre okm 250 00 e o
km 655,7.

03. ODNIT requer a suspensão do embargo com a finalidade de retomar apenas os serviços de
-manutenção" do referido trecho da BR 319. Como conceito de manutenção, informa oentendimento de
que se trata do 'conjunto de operações destinadas a manter as características técnicas eoperacionais da
rodovia, ate que as operações se tornem antieconômicas". Ao mesmo tempo informa que "os contratos
de manutenção tem como objetivo adevolução das características originais da rodovia, mantendo a
geometria original, sem que ocorra nenhum tipo de melhoramento da condição original da rodovia".

04. Ocorre que as "condições originais" da BR 319 remontam àdécada de 1970, época na qual arodovia
36.eD^aVâpaTentada DeSta formanão é P°ssíve« ««Uzar oconceito de manutenção sugerido
5w«ÍT Para tOS de sus^ensào do embargo, uma vez que areconstrução eapavimentação
da BR 319 constam como objeto do licenciamento ambiental em tramitação no Ibama, cujo requerimento
de licença previa foi apresentado pelo DNIT, com base em EIA/RIMA. Não poderia oIbama desembargar

obras que estão sujeitas ao Ucenciamento prévio requerido pelo próprio DNIT.

05. Vale lembrar que a solicitação da aplicação de penalidades - multa e embargo aqui debaüdas -

partiu desta Diretoria de Ucenciamento Ambiental, por meio de despacho do seu Diretor Substituto
justamente em função da constatação de que as intervenções realizadas pelo DNIT extrapolaram a
manutenção e adentraram no objeto do licenciamento ambiental em curso perante o Ibama.

06. Ao mesmo tempo, embora a "devolução das características originais da rodovia" esteja condicionada
ao licenciamento ambiental prévio do Ibama, não nos parece correto vetar todo equalquer tipo de

manutenção no referido trecho rodoviário, manutenção esta justificada pela necessidade de se
restabelecer nao as condições originais da rodovia, mas apenas as suas condições mínimas de

trafegabilidade. Do contrário estaria oIbama determinando oisolamento das comunidades que
dependem do referido trecho para o seu deslocamento.

07. OManual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais, publicado pelo Departamento Nacional de

Estadas de Rodagem em 1999, apresenta aclassificação de rodovtasjleaçordo com onível de
lBAMA
W**
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

qualidade de serviços esperados da rodovia. OManual prevê 05classes de rodovias federais - Classes
0,1, n, III e IV, as quais, por sua vez, encontram-se subdivididas em subclasses. Quanto maiorvolume de
tráfego, maior velocidade ou capacidade para transporte de cargas, maior o nível de qualidade de
serviços, e, para atender tal demanda de serviços, maior o porte das estruturas que compõem a rodovia.
08. A Classe IV é a mais simples dentre as cinco classes previstas para rodovias implantadas. De acordo
com o Manual, refere-se às "rodovias de pista simples, com características técnicas suficientes para
atendimento a custo minimo do tráfego previsto para o seu ano de abertura. Geralmente não é
pavimentada e faz parte do sistema local, compreendendo as estradas vicinais e eventualmente rodovias
pioneiras." Deste modo, é a classe que prevê menores intervenções para implantação e manutenção,
assim como menor largura para faixas de rolamento e acostamento. Consequentemente, é a classe com

menores limites de velocidade para o tráfego. Neste sentido, recomendo que a suspensão do embargo
para atividades de manutenção seja restrita aos critérios de trafegabüidade estabelecidos para rodovia
federal de classe IV - não pavimentada.

09. No requerimento de suspensão do embargo, o DNIT apresenta a relação de atividades que pretende
realizar a título de manutenção. São elas: (i) recomposição mecanizada de aterro; (ii) recomposição de
revestimento primário; (iii) limpeza lateral; (iv) roçada; (v) reforma de pontes de madeira; (vi)

substituição de pontilhõesde madeira deteriorados por bueiros; (vi)substituição de bueiros metálicos
rompidos. Tendo por referência a rodovia federal de classe IV, recomendo que todas as intervenções
pretendidas pelo DNIT deverão estar restritas a uma faixa de 15 metros de largura (9 metros da
plataforma e 3 metros adicionais para cada lado para assegurar visibilidade). Pela mesma razão,
recomendo que nãosejaautorizada a substituição de pontilhões de madeira por outros dispositivos.

10. Ressalto que ainda que voltadas à manutenção das condições mínimas de trafegabilidade, as
intervenções pretendidas pelo DNIT no trecho emanálise deverão se submeter ao devido processo
de licenciamento ambiental. Vale dizer, noentendimento desta Diretoria de Licenciamento Ambiental,
o levantamento do embargo não caracteriza a dispensa de bcenciamento ambiental, sobretudo para
exploração de jazidase áreas de empréstimo e bota-fora, assim como não caracteriza a dispensa de
autorização para supressão de vegetação e intervenção em áreas de preservação permanente.
11. Ainda noentendimento destaDiretoria de Licenciamento Ambiental, as obras de manutenção no
trecho do meio (entre o km250,00 e o km 655,7), umavez restritas ao território do Estado do Amazonas,
não caracterizam a competência da União para o licenciamento ambiental, de acordo com os critérios
estabelecidos pela Lei Complementar n° 140/2011 e Decreto n» 8437/2015. Desta forma, devem se
submeter ao devido licenciamento ambiental perante o órgão de meio ambiente do Estado do Amazonas.

12. Por fim, recomendo que o levantamento do embargo deve estar acompanhado poraditivo ao Termo
de Acordo de Compromisso estabelecido entre Ibama e DNIT. O referido aditivo deve prever
expressamente a classificação daquele segmento rodoviário (km 250 a km 655,7), assim como as

intervenções que podem ser realizadas a título de manutenção das condições mínimas de trafegabüidade.
13. Cabe ressaltar, contudo, que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública contra DNIT,
IPAAM e construtoras responsáveis pelas obras, na qual sustenta entendimento divergente do
posicionamento manifestado por esta Diretoria, defendendo a competência federal para o Ucenciamento
das obras, ainda que apenas de manutenção e restrita ao Estadodo Amazonas
IBAMA
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14. A7a Vara - especializada em matéria ambiental e agrária - daJustiça Federal de Manaus (AM), em
decisão liminar que concedeu a tutela antecipada requerida (cópia em anexo), manifestou-se

favorável à avaliação de competência defendida pelo Ministério Público Federal: "Quanto à competência
para o licenciamento da obra, de fato, mais uma vez entendo que o Ministério Público Federal se mostra

certoemimputar ao IBAMA a atribuição delicenciar as obras da BR 319, nos casos que exijam o devido
licenciamento". Adecisão avalia que "Assim, é evidente que a obra em questão, ainda que se limite a
controvérsia ao trecho "meião", inserido no Estado do Amazonas, repercute no Estado de Rondônia,
cabendo ao Ibama, nos termos do art. 7", XIV, "e", da Lei Complementar n°140/2011, licenciar". Por fim,

a decisão conclui que "sob um primeiro olhar, a par do exposto e dos novos argumentos trazidos pelo
Ministério Público Federal em sua emenda à petição inicial fls. 110/114, é forçoso concluir aatribuição
do IBAMA, merecendo guarida a pretensão".

15. Desta forma, ainda que o levantamento do embargo seja viável mediante as condições acima

expostas, oIbama deve observar aexistência de eventuaJ^edimentp-estabelecido pela referida
decisão judicial.

1/

THOMAZ M
Diretor
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TRF1 - Decisão: Presidente do TRF1 suspendeliminar queparalisavaobras na rodovia BR-319

Notícias

Decisão: Presidente do TRF1 suspende liminar que paralisava obras na rodovia BR-319
20/11/15 19:38

O presidente do Tribunal Regional Federal da Ia Região, desembargador federal
Cândido Ribeiro, suspendeu liminar proferida pela 7a Vara da Seção Judiciária do
Amazonas, que havia determinado a paralisação das obras na rodovia BR-319,
que liga Manaus e outros municípios do estado à Porto Velho/RO e à rodovia

Transamazônica (BR-230). Dessa forma, as obras poderão ser retomadas.

O processo teve inicio quando o Ministério Público Federal entrou com ação civil

pública, requerendo a paralisação das obras de manutenção na BR. Segundo o

MPF, fiscalização realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)
averiguou irregularidades no empreendimento, já que o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas

(Ipaan) não seria o órgão competente para conceder licença ambiental para a realização da obra, mas, sim, o próprio
Ibama, porque a rodovia abrange dois estados. Ao analisar a ação, o juízo da 7a Vara Federal em Manaus/AM
determinou, liminarmente, a suspensão das obras.

Inconformado, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) buscou o TRF da l.a Região, alegando
que a medida causa grave lesão à ordem econômica, social e administrativa - vez que a decisão judicial impediu a
continuidade do serviço prestado pelo DNIT - e que a manutenção de rodovias se insere no âmbito dos deveres
jurídicosda Administração Pública.

Ao analisar o pedido, o presidente do TRF1, desembargador Cândido Ribeiro, concordou com o DNIT e deferiu o pedido
de suspensão da tutela antecipada (liminar). Assim, as obras na BR-319 poderão ser retomadas.

^m acordo com o presidente, a medida pretende evitar que o cumprimento da liminar anteriormente proferida, em
primeira instância, resulte em graves danos públicos. Omagistrado destacou que, como as obras da rodovia já estavam
em andamento, a sua paralisação pode representarum risco maiorao meio ambiente do que aquele que a decisão de
primeira instância tentava evitar.

"A grave lesão à ordem econômica também está presente. É que, além de não serem desprezíveis os gastos já
despendidos pelo DNIT para a sua realização, a paralisação da obra impõe grande prejuízo financeiro decorrente da
inoperância de máquinas, doscanteiros e da mão de obracontratada", explicou.

Opresidente doTribunal destacou, ainda, o fato de o empreendimento ligar a cidade de Manaus à de Porto Velho, bem
como Manaus e boa parte do Amazonas à Rodovia Transamazônia (BR-230), que corta o país até o seu extremo

oriental. "Trata-se de importante obra de infraestrutura, que permitirá o desenvolvimento socioeconômico da região,
porquanto a rodovia atenderá à necessidade de escoamento da produção amazonense e rondoniense e locomoção mais
segura da população".

Para o desembargador, "há que se ter em mente que o Poder Judiciário, ao interferir nas atividades administrativas do

Poder Público, deve fazê-lo à luz dos postulados a ela inerentes, a fim de não impedir que o Estado atinja com eficiência
as suas finalidades".
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
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PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO IBAMA- SEDE NACIONAL

PARECER N. 163/2015/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU
PROCESSO N.
INTERESSADO

02001.017242/2015-42
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

ASSUNTO

Minuta de Termo Aditivo para alteração do Termo de Acordo e Com
promisso firmado entre o Ibama e o DNIT em 22 de junho de 2007.

I. Proposta de Aditivo que objetiva alterar cláusulas de
termo de compromisso firmado anteriormente, para fins
de disciplinar os serviços de conservação/manutenção da
BR-319/AM, no trecho entre o km 250 e o km 655,70,

objeto da Licença Ambiental Única - LAU nQ 422/2014 IPAAM e que se encontram sob a responsabilidade do
DNIT;

II. Parecer pela inexistência de óbices à Minuta do Termo
Aditivo,
uma
vez
observadas as
recomendações
expendidas por essa Casa.

Senhora Procuradora-Chefe Nacional da PFE/IBAMA,

I. Relatório

1.

Por meio do Memorando n. 02001.017246/2015-21 DILIC/IBAMA, o presente

expediente foi encaminhado a esta PFE/IBAMA/SEDE para análise acerca da minuta de
Aditivo ao Termo de Acordo e Compromisso, firmado no ano de 2007 entre o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA e o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, cujo objeto consistiu na adequação do
licenciamento ambiental da rodovia BR-319, entre as cidades de Manaus/AM (Km 0,0) e
Porto Velho/RO (Km 877,4), constante do processo administrativo Ibama ne
02001.006860/2005-95.

2.
O referido termo de compromisso estabeleceu, no inciso III de sua Cláusula
Terceira, que o DNIT se obrigaria a proceder a paralisação de quaisquer obras de
pavimentação/reconstrução da rodovia, ente o km 250 e o km 655,7, até a atestação da
viabilidade ambiental dessas obras e emissão da devida Licença de Instalação pelo Ibama, o

que aparentemente não teria sido observado por aquela autarquia, o que deu ensejo à
lavratura do Auto de Infração nQ 591-E e do Termo de Embargo ns 3201-E por parte da
fiscalização do Ibama.
3.
Consoante se extrai do referido Memorando e
do Despacho n.
02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA (em anexo), o levantamento do embargo aplicado pelo
Ibama às obras de manutenção realizadas pelo DNIT no trecho citado estaria condicionado à
modificação, por meio de Aditivo, do Termo de Acordo e Compromisso anteriormente
celebrado entre as autarquias, em que deveria estar expressamente prevista a classificação
daquele segmento rodoviário e as intervenções que podem ser realizadas a título de
manutenção das condições mínimas de trafegabilidade, enumeradas no item 09 do
mencionado Despacho.

Setor de Clubes Esportivos Norte - SCEN, Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco B, Brasília/DF
Telefone: (61) 3316-1037

Continuação do Parecer n. 138/2015/CONEP/PFE-IBAMA-SEDE/PGF/AGU

4.

Após as tratativas entre as equipes técnicas e as Procuradorias das

autarquias, foi confeccionada uma minuta do Aditivo, que a DILIC ora submete à apreciação
desta Casa para manifestação de não objeção.

5.

É o que basta relatar.

II. Fundamentação

6.

De saída, importa ressaltar que a análise realizada através desse Parecer não

apenas não contempla aspectos de cunho técnico, mas também não aprecia o Termo de
Acordo e Compromisso em si, cingindo-se tão somente ao estudo da minuta do aditivo que
visa alterar algumas cláusulas daquele ajuste, nos estritos moldes da consulta que foi
formulada a essa Procuradoria pela Diretoria de Licenciamento.

7.
Registre-se, por pertinente, que o próprio termo de compromisso que se
busca aditar, em sua cláusula sétima, prevê a possibilidade de alteração através de termo
aditivo, mediante concordância expressa dos partícipes (que é o caso em questão).
8.

Feitas essas considerações, cumpre verificar,

de início,

a

necessária

adequabilidade da estrutura do ato ao que determina o Guia para a elaboração dos Atos
Administrativos do Ibama, veiculado na Portaria Ibama n. 17, de 2012, mostrando-se

necessário aferir a conformidade da minuta ao seu desejado conteúdo estrutural, que
deverá atender aos seguintes requisitos:

a) cabeçalho/timbre - logomarca do Ibama, identificação do Ministério do Meio
Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re

nováveis, sem as siglas;
b) título: TERMO ADITIVO N°;
c) ementa: resumo do assunto;

d) cláusulas: do objeto, da publicação, da ratificação, da vigência e do foro;
e) local e data;

f) assinatura do beneficiário da requisição e do responsável pela autorização.
9.
Vê-se que a minuta trazida ao caderno processual inobserva, no tocante à
formatação, os itens "a" e "b" acima elencados, pelo que se sugere uma revisão do texto
para enxertar esses requisitos formais à adequação da minuta.

10.
Chama-se também a atenção ao fato de que devem ser juntados os
documentos dos representantes de todos os partícipes, assim como dos comprovantes de sua
investidura no cargo ou função.
11.
Quanto aos aspectos meritórios do acordo, importa frisar, de antemão, que
diferentemente do que possa fazer crer o "décimo primeiro considerando" da minuta do
termo aditivo ora analisada, as atividades que foram realizadas pelo DNIT na BR-319 (trecho
do km 250 ao km 655,70), objeto do Auto de Infração ne 591-E e do Termo de Embargo ns
3201-E, não se pode caracterizar como "manutenção" até o julgamento definitivo do
processo administrativo originado daquela autuação, pelo que sugere-se a retirada desse
item, mesmo porque tal questão não está em discussão no termo aditivo, mas na seara
própria, que e o processo administrativo. Aliás, a própria Diretoria de Licenciamento
Ambiental suscita dúvidas quanto ao conceito de "manutenção" proposto pelo DNIT para
fins de suspensão do embargo, consoante se vê do seguinte trecho do Despacho
02001.028936/2015-13, in verbis:

03. O DNIT requer a suspensão do embargo com a finalidade de retomar
apenas os serviços de "manutenção" do referido trecho da BR-319. Como
conceito de manutenção, informa o entendimento de que se trata do
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"conjunto de operações destinadas a manter as características técffi£as..e
operacionais da rodovia, até que as operações se tornem antieconômicas". Ao
mesmo informa que "os contratos de manutenção tem como objetivo a
devolução das características originais da rodovia, mantendo a geometria
original, sem que ocorra nenhum tipo de melhoramento da condição original
da rodovia."

04. Ocorre que as "condições originais" da BR 319 remontam à década de
1970, época na qual a rodovia se encontrava pavimentada. Dessa forma, não
é possível utilizaro conceito de manutenção sugerido pelo DNIT para efeitos de
suspensão do embargo, uma vez que a reconstrução e a pavimentação da BR
319 constam como objeto do licenciamento ambiental em tramitação no
Ibama, cujo requerimento de licença prévia foi apresentado pelo DNIT, com
base em EIA/RIMA. Não poderia o Ibama desembargar obras que estão
sujeitas ao licenciamento prévio requerido pelo próprio DNIT.
05. Vale lembrar que a solicitação da aplicação de penalidades - multa e
embargo aqui debatidas - partiu desta Diretoria de Licenciamento Ambiental,
por meio de despacho do seu Diretor Substituto, justamente em função da
constatação de que as intervenções realizadas pelo DNIT extrapolaram a
manutenção e adentraram no objeto do licenciamento ambiental em curso
perante o Ibama.

12.
Portanto, reitera-se a recomendação da supressão do décimo primeiro
considerando, uma vez que a caracterização do conceito de "manutenção" que deu origem
à lavratura do auto de infração e do termo de embargado, além de diversas notificações,
estão sendo objeto de discussão no âmbito de processo administrativo e não no Termo de
Acordo e Compromisso e seu Aditivo. Aqui se procura apenas esclarecer quais tipos de
intervenções serão permitidas para fins de manutenção da rodovia com vistas a assegurar
condições mínimas de sua trafegabilidade.
13.
Tecidos esses esclarecimentos, em termos estritamente jurídicos, não se vê
óbice à assinatura do aditivo, porquanto foram incorporadas ao texto as recomendações da
Diretoria de Licenciamento contidas no Despacho 02001.028936/2015-13, relativas à

descrição das atividades que podem ser realizadas a título de manutenção das condições
mínimas de trafegabilidade da rodovia, à restrição da faixa de largura das intervenções e à
classificação do segmento rodoviário do trecho entre os km 250 e 655,7 (rodovia federal da
classe IV - não pavimentada), bem como também se previu na minuta que essas
intervenções devem ser submetidas ao processo de licenciamento ambiental perante o órgão
estadual competente, conforme se depreende da nova redação do inciso III da Cláusula
Terceira (Dos Compromissos do DNIT) e das sugestões de parágrafos a serem
acrescentados à mencionada Cláusula Terceira.

14.
Sobre esse último ponto, convém ressaltar que a minuta não se ateve a
correta numeração dos parágrafos do Termo de Acordo e Compromisso original, uma vez
que ali se vê que a Cláusula Terceira possui cinco parágrafos e não oito, de modo que deve
ser feita correção na minuta para que os parágrafos a serem acrescentados recebam a
numeração de "parágrafo sexto" e parágrafo sétimo", respectivamente, ao invés de nono e
décimo, como consta do texto proposto.

15.

Por último, além das recomendações anteriormente descritas, vislumbro a

oportunidade para ajustar a Cláusula Nona (Cláusula Arbitrai) ao novo regulamento que
alterou a nomenclatura do órgão conciliatório para Câmara de Conciliação da Administração
Pública Federal - CCAF (Decreto n^ 7.392, de 13 de dezembro de 2010). Assim, sugere-se
dar nova redação à Cláusula Nona, nos seguintes termos:

CLÁUSULA NONA - SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
Em caso de descumprimento ou surgimento de controvérsia decorrente do
Termo de Acordo de Compromisso ou de seu Aditivo, além de serem aplicadas
as sanções previstas na Cláusula Quinta, as partes se comprometem a subme
ter a matéria à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal
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- CCAF, conforme o art. 18, III, do Decreto n*> 7.392, de 13 de dezembro de
2010.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em não sendo alcançada solução por meio da mediação

administrativa, os partícipes elegem o foro daJustiça Federal, Seção Judiciária
do Distrito Federal.

16.
Impende ainda consignar que a medida liminar então deferida pelo Juízo da 7a
Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal do Amazonas determinando a paralisação das
obras na rodovia BR-319, restou recentemente suspensa pelo Presidente do Tribunal
Regional Federal da Ia Região (notícia do site do Tribunal em anexo), não mais havendo,
assim, o impedimento contido na aludida decisão judicial.
III. Conclusão

17.
Por tudo o que se expôs, entende-se que não há objeção à Minuta de Aditivo
ao Termo de Acordo e Compromisso celebrado entre o Ibama e o DNIT, desde que
observadas as recomendações descritas nesse opinativo.

18.
Este Parecer tem 4 (quatro) laudas, todas rubricadas pelo signatário, sendo
também rubricada a minuta do Aditivo, a fim de formalizar os documentos que restaram
efetivamente analisados.

19.

Éo Parecer, que ora se submete à apreciação superior.

Brasília, 24 de novembro de 2015.
Cleiton
íno Cruz
Procurador Federal

Coordenador Nacional de Estudos e Pareceres - Substituto

#
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
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GABINETE/PFE/iBAMA-SEDE
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70.818-900 BRASÍLIA/DF

DESPACHO n. 00745/2015/GABIN/PFEIBAMASEDE/PGF/ACIJ

•

NUP: 02001.017242/2015-42

INTERESSADOS: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DNIT E OUTROS
ASSUNTOS: TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO

1.

Trata-se de Termo de Acordo e Compromisso firmado entre o IBAMA e o Departamento

Nacional de Infraestrutura e Traasportes - DNIT, cujo objetivo consiste na adequação do licenciamento ambiental
da Rodovia Federal BR 119, no trecho entre as cidades de Manaus/AM e Porto Velho.

2.

Nesta oportunidade, vieram os autos a esta Procuradoria para análise da minuta do Io Termo

Aditivo ao Acordo e Compromisso supramencionado.
3.

Nesse sentido, acompanho, por seus próprios fundamentos, o entendimento esposado no Parecer

n°163/2015/CONEP/IBAMA-SEDE/PFE/PGF/AGU.

4.

Desse modo, abstraídos os aspectos de conveniência e oportunidade não sujeitos ao crivo da

Procuradoria, e, desde que atendidas as recomendações constantes no parecer ora aprovado, não vislumbro
óbices jurídicos à celebração do termo aditivo proposto.

5.
Após o atendimento das diligências sugeridas ou a justificativa do não cumprimento pela
Administração, os autos prescindem de devolução à PFE-D3AMA.
6.

Assim, retornem-se os autos, com urgência, à Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC,

para ciência e demais providências.

Brasília, 24 de novembro de 2015.

(Documento assinado eletronicamente)
MARIANA BARBOSA CIRNE
Procuradora-Chefe Nacional
PFE-D3AMA-SEDE
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Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

DESPACHO 02001.030683/2015-30 DILIC/IBAMA

Brasília, 26 de novembro de 2015

Ao Gabinete da Presidência

Assunto: Encaminha Termo Aditivo ao Termo de Acordo e Compromisso - IBAMA e
DNIT

REFERENCIA: DESPACHO 02001.028936/2015-13/DILIC, OF
02005.004789/2015-48/IPAAM -AM

1. Remetendo-me ao processo de licenciamento ambiental ng 02001.006860/2005-95,
relativo à Rodovia BR-319, venho encaminhar Termo Aditivo ao Termo de Acordo e

Compromisso entre IBAMA e DNIT, em três vias, o qual objetiva a adequação do referido
licenciamento, no trecho entre as cidades de Manaus/AM e Porto Velho/RO, para
consideração e demais providências.

2. O Termo em tela advém de processo NUP nQ 02001.017242/2015-42

CONEP/PFEIBAMASEDE, que segue tamkâ? em anexo.
THO

IBAMA
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN - Setor de Autarquias Norte - Quadra 3 - Lote A

Edifício Núcleo dos Transportes - CEP: 70.040-902 - Brasília/DF
Telefone: (61) 3315-4000 - www.dnit.gov.br

Ofício n°. i<* Á0

/2015/DG/DNIT

Brasília/DF, 9? de novembro de 2015.
A Sua Senhoria o Senhor
Gustavo Muller de Podestà

Chefe de Gabinete
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis - IBAMA
Ministério do Meio Ambiente

SCEN Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA
CEP: 70.818 - 900 - Brasília/DF

Assunto: I Termo Aditivo ao Termo de Acordo e Compromisso

Senhor Chefe de Gabinete,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Senhoria 4 (quatro) vias,
sendo 3 (três) originais e 1 (uma) cópia, devidamente assinadas pelo Senhor Diretor Geral, do I
Termo de Aditivo ao Termo de Acordo e Compromisso celebrado entre esse Instituto e este
Departamento.

Atenciosamente,
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

SAN - Setor deAutarquias Norte- Quadra 3- Lote A
Edifício Núcleo dos Transportes - CEP: 70.040-902 - 3rasflia/DF
Telefone: (61) 3315-4000 - www.dnitgov.hr
Ofício n°.1.866/2015/DG/DNIT

BrasíliaT 'F, âO de novembro de 2015.
A Sua Senhoria o Senhor
Gustavo Muller de Podestà
Chefe de Gabinete

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis - IBAMA
Ministério do Meio Ambiente

SCEN Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA
CEP: 70.818 - 900 - Brasília/DF

Assunto: I Tenno Aditívo ao Termo de Acordo e Compromisso

Senhor Chefe de Gabinete,

Ctomprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Senhoria 4 (quatro) vias
devidamente assinadas pelo Senhor Diretor Geral, do I Termo de Aditivo ao Termo de Acordo e

Ccmroromisso celebrado entre esse Instituto e este Departamento, "bjetivando a adequação do
licenciamento ambiental da rodovia federal BR-319/AM.

Atenciosamente,

BAW-HCO

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
/c' COCn. V
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOV^rS^^^"
Gabinete da Presidência

\_

DESPACHO 02001.030810/2015-09 GABIN/PRESI/IBAMA
Brasília, 27 de novembro de 2015
A Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: I Termo Aditivo ao Termo de Acordo de Compromisso

REFERENCIA: OF 02001.023422/2015-63/DNIT, OF 02001.023422/2015-63/DNIT
Interessado: DNIT

Para conhecimento e providências cabíveis.
C/C à COADM,

Considerando arelação do presente documento com opedido de desembargo da obra.

LLER DE PODESTÀ

íe de Gabinete do IBAMA

IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS

TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO N°

Aditivo

ao

Acordo

de

Termo

de

Acordo

e

Compromisso celebrado entre o Instituto Brasileiro
do

Meio

Ambiente

e

dos

Recursos

Naturais

Renováveis e o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes, objetivando a
adequação do licenciamento ambiental da rodovia
BR-319, entre as cidades de Manaus/AM (km 0,0) e
Porto Velho/RO (km 877,4), objeto do processo
administrativo n

02001.006860/2005-95.

Pelo presente instrumento, o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, doravante denominado IBAMA, Autarquia Federal
de Regime Especial, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, criado pela Lei n° 7.735, de
22 de fevereiro de 1989, alterada pelas Leis n° 7.804, de 18 de julho de 1989, n° 7.957, de
20 de dezembro de 1989, e n° 8.028, de 12 de abril de 1990, inscrita no CNPJ sob o n°.

03.659.166/0001-02, com sede no SCEN, Trecho 02, Edifício-Sede do IBAMA, Bloco A,
CEP 70818-900, Brasília-DF, neste ato representado pela sua Presidente, Sra. MARILENE
DE OLIVEIRA RAMOS MURIA DOS SANTOS, nomeado por Decreto de 05 de maio,
publicado no Diário Oficial da União de 06 de maio de 2015, portadora da cédula de

identidade n° 13067641-4 e inscrita no CPF sob o n° 742.396.357-72, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso IV, artigo 22 do Anexo I do Decreto n° 6.099, de 27 de abril de 2007,
que aprovou a estrutura regimental do IBAMA, e do art. 5 do Regimento Interno aprovado
pela Portaria n°. Gm/mma n° 341 de 31 de agosto de 2011, e, de outro lado, o
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, doravante
denominado DNIT, criado pela lei n° 10.233/01, inscrito no CNPJ sob o n° 04.892.707/0001-

00, representado por seu Diretor-Geral, Sr. VALTER CASIMIRO SILVEIRA, portador da
cédula de identidade N° 028586709 IFP-RJ, inscrito no CPF sob o N° 408.486.207-04, no
uso das atribuições previstas no art. 21, inciso 111 da estrutura regimental do dnit, aprovada
pelo decreto n° 5.765, de 27 de abril de 2006,

CONSIDERANDO que DNIT e IBAMA, em 22/06/2007, firmaram Termo de Acordo e

Compromisso para estabelecer critérios e procedimentos de forma a promover a adequação
do licenciamento ambiental da Rodovia Federal BR-319, no trecho entre as cidades de

Manaus/AM (km 0,0) e Porto Velho/RO (km 877,4);

CONSIDERANDO que a Cláusula Sétima do referido Termo de Acordo e Compromisso
prevê a possibilidade de alteração de seu conteúdo, notadamente "diante de novas

informações, ou se assim as circunstâncias o exigirem";

CONSIDERANDO que, para restabelecer as condições de trafegabilidade na rodovia entre
Manaus e Porto Velho, evitando acidentes e garantindo a segurança dos usuários, além de
manter a comunicação via fibra ótica da cidade de Manaus, era necessário executar serviços
de conservação da BR-319/AM no trecho do km 177,80 ao km 655,70;
CONSIDERANDO que, em 11/07/2012, o DNIT encaminhou ao IBAMA o Ofício n°

1204/2012/CGMAB/DPP, no qual informa sobre a necessidade de realizar a conservação da
1/4

BR-319 no segmento em questão (km 177,80 ao km 655,70) e que, para tanto, seriam
necessárias as seguintes atividades: recomposição mecanizada de aterro; recomposição do
revestimento primário; limpeza lateral; roçada manual; reforma de pontes de madeira;
substituição de pontilhões de madeira deterioradas por bueiros; e substituição de bueiros
metálicos rompidos;

CONSIDERANDO que, em resposta, o IBAMA, por meio do Ofício n° 100/2012CGTMO/DILIC/IBAMA, informou que para realizar as atividades de conservação no segmento

em questão da BR-319/AM (km 177,80 ao km 655,70), o DNIT poderia optar entre firmar
Termo de Compromisso de Regularização Ambiental ou solicitar licença ambiental junto ao
órgão estadual de meio ambiente do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO que, como há trechos do segmento em questão da BR-319/AM (km 177,80
ao km 655,70) não pavimentados, o DNIT não poderia efetuar as atividades de conservação
com base em Termo de Compromisso de Regularização Ambiental, já que este somente é
firmado em rodovias pavimentadas, razão pela qual restou ao DNIT buscar o licenciamento
ambiental junto ao órgão estadual de meio ambiente do Estado do Amazonas, seguindo,
assim, posicionamento externado pelo próprio IBAMA (Ofício n° 100/2012CGTMO/DILIC/IBAMA);

CONSIDERANDO que, com base nesse posicionamento, para executar os referidos serviços

de conservação da BR-319/AM, o DNIT obteve junto ao Instituto de Proteção Ambiental do
Amazonas - IPAAM a Licença Ambiental Única - LAU n° 111/2013 (BR-319/AM: km "177,80 ao

km 260,00"; e "km 513,10 ao km 655,70") e, posteriormente, a Licença Ambiental Única - LAU
n° 422/2014 (BR-319/AM: "km 177,80 ao km 260,00"; "km 260,00 ao km 432,40"; "km 432,40
ao km 513,10"; e "km 513,10 ao km 655,70").

CONSIDERANDO que a LAU n° 422/2014 tem como finalidade a atividade de serviços de
obras de manutenção/recuperação da BR 319 (174, Rio Tupunã, km 177,80 até a entrada da
BR 230, km 655,7 (obras de substituição de bueiros, conforme as pontes de madeira,
remendos localizados, tapa buracos, limpeza inferior da rodovia, composição de aterros

erodidos esporádicos, estabilização de taludes e demais atividades previstas no parágrafo 1o
do art. 2o da Portaria Interministerial n° 423, de 26 de outubro de 2011);

CONSIDERANDO que o IBAMA, com base no exposto no Parecer n° 02001.003862/2015-02COFIS/IBAMA, de 25/09/2015, no Relatório de Vistoria do IBAMA, realizada de 19 a
22/08/2015, de 25/08/2015, na NOT. TEC. 02001.001720/2015-01-COTRA/IBAMA, de
16/09/2015 e no DESPACHO 02001.025576/2015-90, de 22/09/2015, lavrou o Auto de

Infração n° 591-E, o Termo de Embargo n° 3201-E, a Notificação n° 2123-E, a Notificação n°
2124-E e a Notificação n° 2125-E;

CONSIDERANDO que após receber o Termo de Embargo n° 391-E, o DNIT providenciou as
ORDENS DE PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO para os trechos embargados;
CONSIDERANDO que, conforme os fatos e argumentos constantes na Defesa Administrativa
ao Auto de Infração n° 591-E (protocolada em 16/10/2015), bem como as informações
complementares prestadas no Ofício n° 1644/2015/DG/DNIT, de 21/10/2015 (protocolado em
21/10/2015), ações realizadas na BR-319/AM (trecho do km 250 ao km 655,70) se
caracterizam como atividades de "manutenção" e não como de "implantação";

CONSIDERANDO que as referidas atividades de conservação são restritas aos limites da faixa
de domínio, a qual é de 100(cem) metros para o trecho em questão, estando, pois, de acordo
com as condicionantes da LAU n° 422/2014 - IPAAM;

CONSIDERANDO que o Ofício n° 1644/2015/DG/DNIT, de 21/10/2015, solicitou com urgência
a SUSPENSÃO do embargo para os serviços de manutenção para a BR-319/AM (trecho do km
250 ao km 655,70), tendo em vista a necessidade de continuidade dos serviços, conforme já
exposto no Ofício n° 1204/2012/CGMAB/DPP;
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CONSIDERANDO que o Despacho 02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA, proveniente da
Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA e encaminhado à Direção-Geral do DNIT por
meio do Ofício n. 103/2015 - GABIN/PRESI/IBAMA, admite a possibilidade de realização de
determinadas atividades de manutenção no trecho entre o Km 250 e o Km 655,70 da BR 319,
mediante licenciamento ambiental na entidade estadual competente;
O IBAMA e o DNIT resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO v

ECOMPROMISSO celebrado em 22/06/2007, nos termos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

^lèi '

\

fe-

Art. 1o. O presente Termo Aditivo ao Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto
estabelecer os critérios, os procedimentos e as responsabilidades de cada ente, com fim de
disciplinar os serviços de conservação/manutenção da BR-319/AM, no trecho entre o km

250 e o km 655,70, objeto da Licença Ambiental Única - LAU n° 422/2014 - IPAAM e que
se encontram sob a responsabilidade do DNIT.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
Art. 2o. O inciso III da Cláusula Terceira ("Dos Compromissos do DNIT) do Termo de
Acordo e Compromisso passa a ter a seguinte redação:
/// - O DNIT fica obrigado a proceder a paralisação de quaisquer obras de
pavimentação/reconstrução da rodovia BR-319, entre o km 250 e km 655,7(Entroncamento
BR-230 (A), ressalvadas as seguintes atividades de manutenção:
ABCD-

recomposição mecanizada de aterro;
recomposição do revestimento primário;
limpeza lateral;
roçada;

E-reforma, recomposição, reconstituição e reposição de pontes de madeira; e
F - substituição de bueiros metálicos rompidos.

Art 3o. Ficam ainda acrescentados os seguintes parágrafos à Cláusula Terceira (Dos
Compromissos do DNIT):

/ - PARÁGRAFO SEXTO - A BR-319, no trecho entre o km 250 e o km 655,70, é
considerada rodovia federal da classe IV, nos termos do Manual de Projetos Geométricos
de Rodovias Rurais, publicado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER em 1999.

II - PARÁGRAFO SÉTIMO - As intervenções realizadas pelo DNIT a título de manutenção
da BR-319, no trecho entre o km 250 e o km 655,70, deverão estar restritas a uma faixa de

15(quinze) metros de largura, bem como se submeter ao devido processo de licenciamento

ambiental perante a entidade estadual competente, especialmente para exploração de
jazidas, áreas de empréstimo, bota-fora, supressão de vegetação com diâmetro superior a 8
cm e intervenção em áreas de preservação permanente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Art. 4o. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo originário,
não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
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Art. 5o. Compete ao DNIT proceder à publicação do extrato do presente Termo Aditivo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da sua celebração, no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA QUINTA - SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
Art. 6o. Eventuais controvérsias decorrentes do presente Acordo de Cooperação Técnica
serão resolvidas pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal CCAF, conforme art. 18, III, do Decreto n° 7.392, de 13 de dezembro de 2010.

Parágrafo Único: Em não sendo alcançada solução por meio da mediação administrativa,
os partícipes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7°. As partes declaram e reconhecem para os devidos fins que o presente Termo Aditivo
ao Termo de Acordo e Compromisso está sendo firmado de comum acordo com o intuito de
disciplinar a execução dos serviços de conservação da BR-319/AM, no trecho entre o km
250 e o km 655,70.

Art. 8o. O presente Termo de Compromisso, depois de aprovado pelas partes envolvidas e
segue assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para os devidos fins e efeitos
legais.

Brasília, £6 de ^er^Xp

de 2015.
VALTER C

Diretor-'

Nome

CPF
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Imran
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

MEM. 02001.017475/2015-45 DILIC/IBAMA

Brasília, 27 de novembro de 2015

À Senhora Chefe da DICAD

Assunto: Publicação do Aditivo ao Termo de Compromisso: IBAMA e DNIT 0
BR-319 - Manaus/AM e Porto Velho/Ro. Processo Administrativo nQ.
02001.006860/2005-95.

Ao cumprimentá-la, vimos pelo presente solicitar a devida publicação junto ao
D.O.U do Termo Aditivo ao Termo de Acordo e Compromisso entre o IBAMA e DNIT, que

trata sobre a adequação do licenciamento ambiental da rodovia BR-319, entre as cidades
de Manaus/AM e Porto Velho/RO, objeto do processo administrativo nQ.
02001.006860/2005-95. Segue anexo cópia do mesmo.
Atenciosamente,

RODRIGO ÍTERLES DOS SANTOS
Assessor Téchico da DILIC/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS

TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO N°
Aditivo

ao

Acordo

de

Termo

de

Acordo

e

Compromisso celebrado entre o Instituto Brasileiro
do

Meio

Ambiente

Renováveis e o
Infraestrutura de

e

dos

Recursos

Naturais

Departamento Nacional de
Transportes, objetivando a

adequação do licenciamento ambiental da rodovia
BR-319, entre as cidades de Manaus/AM (km 0,0) e
Porto Velho/RO (km 877,4), objeto do processo
administrativo n° 02001.006860/2005-95.

Pelo presente instrumento, o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, doravante denominado IBAMA, Autarquia Federal

de Regime Especial, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, criado pela Lei n° 7.735, de
22 de fevereiro de 1989, alterada pelas Leis n° 7.804, de 18 de julho de 1989, n° 7.957, de
20 de dezembro de 1989, e n° 8.028, de 12 de abril de 1990, inscrita no CNPJ sob o n°.
03.659.166/0001-02, com sede no SCEN, Trecho 02, Edifício-Sede do IBAMA, Bloco A,
CEP 70818-900, Brasília-DF, neste ato representado pela sua Presidente, Sra. MARILENE
DE OLIVEIRA RAMOS MURIA DOS SANTOS, nomeado por Decreto de 05 de maio,

publicado no Diário Oficial da União de 06 de maio de 2015, portadora da cédula de
identidade n° 13067641-4 e inscrita no CPF sob o n° 742.396.357-72, no uso das atribuições

que lhe confere o inciso IV, artigo 22 do Anexo I do Decreto n°6.099, de 27 de abril de 2007,
que aprovou a estrutura regimental do IBAMA, e do art. 5 do Regimento Interno aprovado
pela Portaria n°. Gm/mma n° 341 de 31 de agosto de 2011, e, de outro lado, o
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, doravante

denominado DNIT, criado pela lei n° 10.233/01, inscrito no CNPJ sob o n° 04.892.707/0001-

00, representado por seu Diretor-Geral, Sr. VALTER CASIMIRO SILVEIRA, portador da
cédula de identidade N° 028586709 IFP-RJ, inscrito no CPF sob o N° 408.486.207-04, no

uso das atribuições previstas no art. 21, inciso 111 da estrutura regimental do dnit, aprovada
pelo decreto n° 5.765, de 27 de abril de 2006,
CONSIDERANDO que DNIT e IBAMA, em 22/06/2007, firmaram Termo de Acordo e
Compromisso para estabelecer critérios e procedimentos de forma a promover a adequação
do licenciamento ambiental da Rodovia Federal BR-319, no trecho entre as cidades de

Manaus/AM (km 0,0) e Porto Velho/RO (km 877,4);

CONSIDERANDO que a Cláusula Sétima do referido Termo de Acordo e Compromisso
prevê a possibilidade de alteração de seu conteúdo, notadamente "diante de novas
informações, ou se assim as circunstâncias o exigirem";
CONSIDERANDO que, para restabelecer as condições de trafegabilidade na rodovia entre
Manaus e Porto Velho, evitando acidentes e garantindo a segurança dos usuários, além de
manter a comunicação via fibra ótica da cidade de Manaus, era necessário executar serviços
de conservação da BR-319/AM no trecho do km 177,80 ao km 655,70;

CONSIDERANDO que, em 11/07/2012, o DNIT encaminhou ao IBAMA o Ofício n°
1204/2012/CGMAB/DPP, no qual informa sobre a necessidade de realizar a conservação da

{-
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BR-319 no segmento em questão (km 177,80 ao km 655,70) e que, para tanto, seriam
necessárias as seguintes atividades: recomposição mecanizada de aterro; recomposição do
revestimento primário; limpeza lateral; roçada manual; reforma de pontes de madeira;
substituição de pontilhões de madeira deterioradas por bueiros; e substituição de bueiros
metálicos rompidos;

CONSIDERANDO que, em resposta, o IBAMA, por meio do Ofício n° 100/2012CGTMO/DILIC/IBAMA, informou que para realizar as atividades de conservação no segmento
em questão da BR-319/AM (km 177,80 ao km 655,70), o DNIT poderia optar entre firmar
Termo de Compromisso de Regularização Ambiental ou solicitar licença ambiental junto ao
órgão estadual de meio ambiente do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO que, como há trechos do segmento em questão da BR-319/AM (km 177,80

ao km 655,70) não pavimentados, o DNIT não poderia efetuar as atividades de conservação
com base em Termo de Compromisso de Regularização Ambiental, já que este somente é
firmado em rodovias pavimentadas, razão pela qual restou ao DNIT buscar o licenciamento
ambiental junto ao órgão estadual de meio ambiente do Estado do Amazonas, seguindo,
assim, posicionamento externado pelo próprio IBAMA (Ofício n° 100/2012CGTMO/DILIC/IBAMA);

CONSIDERANDO que, com base nesse posicionamento, para executar os referidos serviços
de conservação da BR-319/AM, o DNIT obteve junto ao Instituto de Proteção Ambiental do

Amazonas - IPAAM a Ucença Ambiental Única - LAU n° 111/2013 (BR-319/AM: km "177,80 ao

km 260,00"; e "km 513,10 ao km 655,70") e, posteriormente, a Licença Ambiental Única - LAU
n° 422/2014 (BR-319/AM: "km 177,80 ao km 260,00"; "km 260,00 ao km 432,40"; "km 432,40
ao km 513,10"; e "km 513,10 ao km 655,70").

CONSIDERANDO que a LAU n° 422/2014 tem como finalidade a atividade de serviços de
obras de manutenção/recuperação da BR 319 (174, Rio Tupunã, km 177,80 até a entrada da
BR 230, km 655,7 (obras de substituição de bueiros, conforme as pontes de madeira,
remendos localizados, tapa buracos, limpeza inferior da rodovia, composição de aterros

erodidos esporádicos, estabilização de taludes e demais atividades previstas no parágrafo 1o
do art. 2o da Portaria Interministerial n° 423, de 26 de outubro de 2011);

CONSIDERANDO que o IBAMA, com base no exposto no Parecer n° 02001.003862/2015-02COFIS/IBAMA, de 25/09/2015, no Relatório de Vistoria do IBAMA, realizada de 19 a
22/08/2015, de 25/08/2015, na NOT. TEC. 02001.001720/2015-01-COTRA/IBAMA, de
16/09/2015 e no DESPACHO 02001.025576/2015-90, de 22/09/2015, lavrou o Auto de

Infração n° 591-E, o Termo de Embargo n° 3201-E, a Notificação n° 2123-E, a Notificação n°
2124-E e a Notificação n° 2125-E;

CONSIDERANDO que após receber o Termo de Embargo n° 391-E, o DNIT providenciou as

ORDENS DE PARALISAÇÃO/SUSPENSÃO paraos trechos embargados;
CONSIDERANDO que, conforme os fatos e argumentos constantes na Defesa Administrativa
ao Auto de Infração n° 591-E (protocolada em 16/10/2015), bem como as informações
complementares prestadas no Ofício n° 1644/2015/DG/DNIT, de 21/10/2015 (protocolado em
21/10/2015), ações realizadas na BR-319/AM (trecho do km 250 ao km 655,70) se
caracterizam como atividades de "manutenção" e não como de "implantação";

CONSIDERANDO que as referidas atividades de conservação são restritas aos limites dafaixa
de domínio, a qual é de 100 (cem) metros para o trecho em questão, estando, pois, de acordo
com as condicionantes da LAU n° 422/2014 - IPAAM;

CONSIDERANDO que o Ofício n° 1644/2015/DG/DNIT, de 21/10/2015, solicitou com urgência
a SUSPENSÃO do embargo para os serviços de manutenção para a BR-319/AM (trecho do km
250 ao km 655,70), tendo em vista a necessidade de continuidade dos serviços, conforme já
exposto no Ofício n° 1204/2012/CGMAB/DPP;

í
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CONSIDERANDO que o Despacho 02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA, proveniente da
Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA e encaminhado à Direção-Geral do DNIT por
meio do Ofício n. 103/2015 - GABIN/PRESI/IBAMA, admite a possibilidade de realização de
determinadas atividades de manutenção no trecho entre o Km 250 e o Km 655,70 da BR 319,
mediante licenciamento ambiental na entidade estadual competente;
O IBAMA e o DNIT resolvem celebrar o presente TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO
E COMPROMISSO celebrado em 22/06/2007, nos termos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Art. 1o. O presente Termo Aditivo ao Termo de Acordo e Compromisso tem por objeto
estabelecer os critérios, os procedimentos e as responsabilidades de cada ente, com fim de

disciplinar os serviços de conservação/manutenção da BR-319/AM, no trecho entre o km

250 e o km 655,70, objeto da Licença Ambiental Única - LAU n° 422/2014 - IPAAM e que
se encontram sob a responsabilidade do DNIT.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES
Art. 2o. O inciso III da Cláusula Terceira ("Dos Compromissos do DNIT") do Termo de
Acordo e Compromisso passa a ter a seguinte redação:
/// - O DNIT fica obrigado a proceder a paralisação de quaisquer obras de
pavimentação/reconstrução da rodovia BR-319, entre o km 250 e km 655,7 (Entroncamento
BR-230 (A), ressalvadas as seguintes atividades de manutenção:
A - recomposição mecanizada de aterro;
B - recomposição do revestimento primário;
C - limpeza lateral;
D - roçada;
E-reforma, recomposição, reconstituição e reposição de pontes de madeira; e
F - substituição de bueiros metálicos rompidos.
Art 3o. Ficam ainda acrescentados os seguintes parágrafos à Cláusula Terceira (Dos
Compromissos do DNIT):

/ - PARÁGRAFO SEXTO - A BR-319, no trecho entre o km 250 e o km 655,70, é
considerada rodovia federal da classe IV, nos termos do Manual de Projetos Geométricos
de Rodovias Rurais, publicado pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem DNER em 1999.

II - PARÁGRAFO SÉTIMO - As intervenções realizadas pelo DNIT a título de manutenção
da BR-319, no trecho entre o km 250 e o km 655,70, deverão estar restritas a uma faixa de
15 (quinze) metros de largura, bem como se submeter ao devido processo de licenciamento

ambiental perante a entidade estadual competente, especialmente para exploração de
jazidas, áreas de empréstimo, bota-fora, supressão de vegetação com diâmetro superior a 8
cm e intervenção em áreas de preservação permanente.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO
Art. 4o. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições constantes no acordo originário,
não modificadas no todo ou em parte, pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
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Art. 5o. Compete ao DNIT proceder à publicação do extrato do presente Termo Aditivo, no'
prazo de até30 (trinta) dias, a contar da sua celebração, no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA QUINTA - SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
Art. 6o. Eventuais controvérsias decorrentes do presente Acordo de Cooperação Técnica
serão resolvidas pela Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal CCAF, conforme art. 18, III, do Decreto n° 7.392, de 13 de dezembro de 2010.

Parágrafo Único: Em não sendo alcançada solução por meio da mediação administrativa,
os partícipes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7o. As partes declaram e reconhecem para os devidos fins que o presente Termo Aditivo
ao Termo de Acordo e Compromisso está sendo firmado de comum acordo com o intuito de

disciplinar a execução dos serviços de conservação da BR-319/AM, no trecho entre o km
250 e o km 655,70.

Art. 8o. O presente Termo de Compromisso, depois de aprovado pelas partes envolvidas e
segue assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para os devidos fins e efeitos
legais.

Brasília,^ de *#*?
MARILENE RAMOS
Presidente cio IBAMA

de 2015.

VALTER
Diretor-

SILVEIRA
DNIT

Testemu
Nome

CPF
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO n° 02001.006860/2005-95. ESPÉCIE: Extrato do Terceiro TermoAditivos
Acordo do Termo de Compromisso, firmado entre o Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT. OBJETO: Estabelecer critérios, os procedimentos e
as responsabilidades de cada ente, com fim de disciplinar os serviços de
conservação/manutenção da BR-319/AM, no trecho entre o km 250 e o km 655,70,

objeto da LicençaAmbiental única - LAU n°422/2014- IPAAM e que se encontram sob
a responsabilidade do DNIT. DATA DA ASSINATURA: 26.11.2015. ASSINAM: Pelo
IBAMA: MARILENE RAMOS -

Presidente. Pelo DNIT: VALTER CASIMIRO

SILVEIRA - Diretor-Geral.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n* 09566 Brasília - DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745

www.ibama.gov.br
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OF 02001.013573/2015-11 DILIC/IBAMA

Brasília, 04 de dezembro de 2015.
Ao Senhor

Flávio Bazzano Franco

Chefe de Gabinete do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
SAN Qd 03 LoteA Ed Núcleo dos Transportes
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70040920

Assunto: BR-319:1 Termo Aditivo ao Termo de Acordo e Compromisso

Senhor Chefe de Gabinete,

1•
Encaminho, por meio deste, duas vias originais euma cópia, todas devidamente
assinadas edatadas do ITermo Aditivo ao Termo de Acordo eCompromisso celebrado

entre o Ibama e oDnit, no âmbito do licenciamento da Rodovia BR-319/AM.

Atenciosamente,

IBAMA

pog. 1/1

4/12/2015 -10:08
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DESPACHO 02001.032737/2015-00 COTRA/IBAMA
Brasília, 21 de dezembro de 2015

À Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Processos de licenciamento em áreas de influência da BR-319/AM
encaminhados pelo OEMA/AM

Faço referência ao Ofício 1.507/201 5/IPAAM-GAB (Protocolo Ibama ne
02005.006547/2015-99, 19/11/2015), por meio do qual o Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas - IPAAM encaminhou ao Ibama os Processos 2820/T/15, 2881/T/15,

4903/T/14, 3251/T/15 e 4902/T/14, referentes a licenciamentos em áreas de influência da
BR-319/AM, tendo-se como motivação para tanto (1) o Ofício nQ 02005.001880/2015-10
GABIN/AM/IBAMA e (2) o entendimento jurídico do Órgão Estadual de Meio Ambiente do
Amazonas de que (2.1) compete ao órgão ambiental federal, por força do disposto no Art.
3Q do Decreto nQ 8437/2015, licenciar obras ambientais referentes a rodovias federais e

que (2.2), por conseguinte, o licenciamento das áreas de apoio necessárias para a
execução das obras de manutenção da BR-319 (canteiro de obras, extração de
saibro/laterita e caixa de empréstimo), por serem imprescindíveis ao empreendimento,
são de competência do Ibama.

Posto isso e considerando o Despacho 02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA, de
04/11/2015, por meio do qual essa Diretoria manifesta entendimento de que "as obras de
manutenção no trecho do meio (entre o km 250,00 e o km 655,7), uma vez restritas ao
território do Estado do Amazonas, não caracterizam a competência da União para o
licenciamento ambiental, de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei Complementar
nQ 140/2011 e Decreto nQ 8437/2015", cabendo, dessa forma, a submissão de seu

licenciamento ao órgão de meio ambiente do Estado do Amazonas.
Considerando o Ofício ng 103/2015 - GABIN/PRESI/IBAMA, de 05/11/2015, por meio do
qual a Presidência do Ibama informa ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes que não haveria óbices por parte do Instituto para a suspensão do embargo
imposto para os serviços de manutenção na BR-319/AM.

E, por fim, considerando que, em 26/11/2015, o Ibama e o DNIT celebraram o Termo
Aditivo ao Termo de Acordo e Compromisso celebrado em 22/06/2007, destacando-se o

disposto no Art. 3e, II - Parágrafo Sétimo: "As intervenções realizadas pelo DNIT a título
de manutenção da BR-319, no trecho entre o km 250 e o km 655,70, deverão estar
restritas a uma faixa de 15 (quinze) metros de largura, bem como se submeter ao devido
IBAMA
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processo de licenciamento ambiental perante a entidade estadual competente,
especialmente para exploração de jazidas, áreas de empréstimo, bota-fora, supressão de
vegetação com diâmetro superior a 8 cm e intervenção em área de preservação
permanente".

Submeto ao conhecimento e à apreciação dessa Diretoria as divergências de
entendimento entre este Instituto e o OEMA/AM, indicando-se, diante dos atos emitidos

pelo Ibama, a submissão dos cinco processos ao IPAAM para condução do devido
licenciamento ambiental.

VWWjrr)Q\ WO
TATIANA VElL DE SOUZA
Coordenadora Substituta da COTRA/IBAMA
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Ofício n.° 1.507/2015/IPAAM-GAB
Manaus. 18 de novembro de
•

:.

Ao Senfur
MARIO LÚCIO DA SILVA REIS

wnmúQg&ilL tm~ 99.. I

Superintendente do IBAMA/AM
- Rua Ministro João Gonçalves de Souza, s/n

IpATA:. Jl„l tL, L.C

Km 01 - BR 3T9"

Manaus - AM

Assunto: Envio de Processos de licenciamento em áreas de inlluência da BR-319.

Senhor Superintendente.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, uso da oportunidade para encaminhar

os Processos listados abaixo a essa Superintendência, em face dos empreendimentos se
encontrarem em área de inlluência da BR-319, bem como em atenção à recomendação
contida no Of. 02005.001880/2015-10 GABIN/AM/IBAMA.
: Ordem

Processos

Interessado

01

4902/T/14-IPAAM

02

4903/T/14-IPAAM

03

2820/T/15-IPAAM

Tescon Engenharia Ltda
Tescon Engenharia I.tda
Tescon Engenharia Ltda

04

2881/T/15-IPAAM

Tescon Engenharia Ltda

05

3251/T/15-IPAAM

Tescon Engenharia Ltda

Atenciosamente.

'ANA EtfNTCE ALI.
Diretora-P

-,

.....

„ \\ Mario Ypiranga Monteiro. 3280 - Parque IO de Novembro
Tone (92) 2l."!J.-6760/lax: 2I23-67S(>
Manaus - AM - CEP 69 050-030
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MEM. 02005.001232/2015-55 NLA/AM/IBAMA

Manaus, 02 de dezembro de 2015

Ao Senhor Diretor da DILIC

Assunto: EmcaiMÜitiiha processos

Ao cumprimentá-lo, encaminho processos, relacionados ao licenciamento da BR
319, para manifestação da diretoria.

- OL n« 1.507/201 5/IPAAM; 4902/T/14 - IPAAM; 4903/T/14 - IPAAM; 2820/T/15 - IPAAM;
2881/T/15 - IPAAM; e 3251/T/15 - IPAAM.
Atenciosamente,

5 SANTOS
Analista/

do NLA/AM/IBAMA
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Solicitação da PFE/AM

https://webmail.ibama.gov.b^orde/imp/view.php?actionID=print_a.

Data: 23-12-2015 [14:20:07]

De: Tatiana.Souza@ibama.gov.br

Para: Derfferson.Santos@ibama.gov.br, CODUD - SEDE <cojud.sede@ibama.gov.br>, "SUBSÍDIOS.DILIC SEDE" <subsidios.dilic.sede@ibama.gov.br>, marcusmelo.melo@gmail.com, Rodrigo Herles dos Santos
<Rodrigo-Herles.Santos@ibama.gov.br>
Assunto: Solicitação da PFE/AM

Boa-tarde Jefferson,
encaminho, anexo, o Despacho n° 02001.032938/2015-07 COTRA/IBAMA, de 23/12/2015, contendo

subsídios para manifestação da PFE/AM, conforme solicitação efetuada por meio do Mem. 89/2015
/SEMINF/PFAM/PGF/AGU.

Esclareço que demandas desta natureza, conforme procedimentos estabelecidos entre a PFE/lbama e
a DILIC, devem ser remetidas à Diretoria, via Procuradoria Federal, ao endereço eletrônico:
subsidios.dilic.sede@ibama.gov.br. Foi encaminhado Memorando da DILIC às Superintendências com

esta orientação. O assessor técnico da Diretoria, Rodrigo Herles, está copiado nesta mensagem, caso
seja necessário algum esclarecimento.
Os documentos anexados neste e-mail foram encaminhados à PFE/lbama para providências.
Atenciosamente,
Tatiana Veil de Souza

Coordenadora de Transportes - Substituta
COTRA/CGTMO/DI LIC/l BAM A
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DESPACHO 02001.032938/2015-07 COTRA/IBAMA

Brasília, 23 de dezembro de 2015

À Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis
Assunto: Resposta ao Memorando ir3 00089/2015/SEMINF/PFAM/PGF/AGU subsídios a ACP nQ 17679-26.2015.4.01.3200 - 7* vara federal da Seção Judiciária
do Amazonas, proposta pelo MPF contra o DNIT e o IBAMA.

1.
Serve-se do presente documento para prestar as informações solicitadas pela
Procuradoria Federal Especializada no Amazonas, por meio do Memorando n.
00089/2015/SEMINF/PFAM/PGF/AGU, datado de 21 de dezembro de 2015, para subsidiar
resposta ao pedido de liminar em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
Federal contra o DNIT e o IBAMA (ACP n^ 17679-26.2015.4.01.3200 - 79 Vara Federal da

Seção Judiciária do Amazonas).
2.
Para tanto, foram formuladas quatro questões, para as quais pretende-se apresentar
respostas, conforme se segue:

a) Houve algum pedido de licenciamento ambiental em referência à BR-319 formulado
pelo DNIT perante o IBAMA? Se sim, em quais datas e em que fase se encontram?
O procedimento de licenciamento ambiental para as obras de pavimentação e restauração
da BR-319/AM, trecho do meio (segmento entre os km 250 e km 655,7) data de 2005

(processo n- 02001.006860/2005-95). Este procedimento ainda permanece válido, sendo

que o IBAMA emitiu novo Termo de Referencia para a elaboração de EIA/RIMA para a
intervenção pretendida (implantação, restauração e pavimentação da rodovia) em outubro
de 2014. Anteriormente, este Instituto havia recusado outros dois estudos por deficiência
técnica.

O Termo de Acordo e Compromisso entre IBAMA e DNIT, assinado no dia 22/06/2007,
estabeleceu a autorização de obras de restauração nos segmento A (km 0,0 a 177,8),
segmento B (km 655,7 a 887,4), e continuidade das obras de pavimentação/reconstrução
no segmento C (km 177,8 a 250), instituindo a necessidade de apresentação e execução
pelo DNIT de diversos Programas Ambientais nesses trechos. Foi determinado também a

extensão final do trecho em que pretendia reconstrução/restauração/pavimentação, tendo
o IBAMA exigido a elaboração de EIA/RIMA para avaliação da viabilidade ambiental do
projeto, entre os km's 250 a 655,7.
Os serviços de manutenção e conserva de trafegabilidade objeto da ACP vinham sendo
licenciados junto ao órgão estadual de meio ambiente - IPAAM. Em 2012, o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes formulou consulta ao IBAMA acerca da
competência para licenciamento destas atividades. Cabe aqui destacar que o objeto da
IBAMA
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solicitação do DNIT foi considerado diferente do objeto relacionado ao processo nõ
02001.006860/2005-95. O posicionamento indicado foi o de que, por se tratar de outro
objeto, de menor potencial de impactos, o procedimento de licenciamento poderia ser
conduzido junto ao OEMA do Amazonas. Tal posicionamento foi ratificado no Despacho nQ
02001.028936/2015-13 DILIC/IBAMA, de 04 de novembro de 2015, que, em seu parágrafo
11 traz que "as obras de manutenção no trecho do meio (entre o km 250,00 e o km 655,7),
uma vez restritas ao território do Estado do Amazonas, não caracterizam a competência
da União para o licenciamento ambiental, de acordo com os critérios estabelecidos pela
Lei Complementar nQ 140/2011 e Decreto n 8437/2015."
b) Qual a base normativa para o licenciamento ambiental das obras de recuperação da
BR-319 e o Termo Aditivo firmado em novembro de 2015 no que tange a competência do
órgão estadual para as atividades ali elencadas?

A competência para a condução de procedimentos de licenciamento ambiental de rodovias
está estabelecida na Lei Complementar ns 140/2011 e no Decreto nQ 8437/2015, que
regulamenta o disposto no art.7g, caput, inciso XIV, alínea h da LC 140. Como informado
na resposta anterior, as obras de implantação, restauração e pavimentação da BR-319/AM,
por constituírem procedimento anterior a edição destas normativas, permanece em
tramitação junto ao IBAMA.
As atividades de manutenção e conserva, por sua vez, não tem previsão de competência
federal, tendo sido pleiteadas pelo empreendedor posteriormente à edição da Lei
Complementar.
O Termo Aditivo firmado em novembro de 2015 apenas pretendeu deixar claras as

atividades passíveis de licenciamento junto ao órgão estadual de meio ambiente e aquelas
que seguem sob a condução do órgão ambiental federal.

c) É necessário convênio para delegar as atribuições constantes no Termo Aditivo ao
IPAAM?

A celebração do Termo Aditivo
indicou que as
obras de
pavimentação/restauração/implantação da BR-319 devem ser conduzidas pelo órgão
federal, enquanto que as atividades de manutenção e conserva devem permanecer sendo
conduzidas no órgão estadual de meio ambiente, o IPAAM. Neste sentido, não há que se
falar em convênio de delegação para delegação das atribuições constantes no Termo
Aditivo ao IPAAM.

d) Sob o ponto de vista ambiental, há alguma diferença, para fins de licenciamento, entre
as atividades de conservação da rodovia e de implantação? Há diferenças entre os níveis
IBAMA
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de impacto?

As diferenças entre as intervenções de manutenção/conserva e implantação/pavimentação
de rodovias, consideradas para fins de licenciamento ambiental, são aquelas dispostas no
Art. 2Q da Portaria MMA nQ 289, de 16 de julho de 2013. Comojá vem sendo dito ao longo
das respostas anteriores, é certo que as atividades de implantação/pavimentação da
rodovia não se confundem com as atividades de manutenção e conserva de trafegabilidade,
sendo absolutamente distintas entre si, tanto em relação aos impactos ambientais
potenciais, quanto nos níveis de intervenção física e de investimentos.

As atividades objeto de licenciamentojunto ao órgão federal (pavimentação/implantação)
tem como principal característica a ampliação da capacidade de carga da rodovia,
aumentando assim o tráfego e os impactos associados tanto na fase de instalação
(movimentação de terra em volumes muito superiores,- utilização de jazidas de
empréstimo em volumes muito superiores tanto para solos quanto para rochas/britas que
constituirão o pavimento; supressão de vegetação, entre outros) como na fase de operação
da rodovia (atropelamento de fauna, processos erosivos, entre outros).

Já as atividades de manutenção e conserva visando a retomada da trafegabilidade de
rodovias não pavimentadas tem por característica menor largura para as faixas de
rolamento, manutenção do pavimento original (solo), mantendo a mesma categoria
operacional da rodovia, sem aumento significativo de tráfego e de velocidade, o que reduz
significativamente os impactos potenciais.

3.

Por fim, encaminho, anexas, cópias do Despacho 02001.028936/2015-13

DILIC/IBAMA, Ofício nQ 103/2015 - GABIN/PRESI/IBAMA e Termo Aditivo ao Termo de

Acordo e Compromisso celebrado entre Ibama e Dnit, referente à adequação do
licenciamento ambiental da BR-319, visando subsidiar a manifestação da Procuradoria
Federal.
^/- ^~
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TATIANÀ VEIL DE SOUZA
Coordenadora Substituta da COTRA/IBAMA
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solicitação da PFE

Assunto: solicitação da PFE
De: Jerfferson.Santos@ibama.gov.br
Data: 22/12/2015 13:26

Para: MARCUS VINÍCIUS LEITE CABRAL DE MELO <Marcus.Melo@ibama.gov.br>,
TATIANAVEIL DE SOUZA <Tatiana.Souza@ibama.gov.br>
Prezados,

Encaminho documento encaminhado pela PFE para subsidiar resposta da AGU ao Juizo
Att,
Jerfferson Lobato

DITEC-AM/SUBSTITUTO

-Anexos:

MEM.089-2015-SEMINF.pdf

1 de 1
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ADVOCACIA-GERALDA UNIÃO
PROCURA DORIA-GERAE FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAI, NO ESTADO DO AMAZONAS

SEÇÃO DE MATÉRIA ECONÔMICA. INFRAESTRUTURA, SAÚDE, EDUCAÇÃO. CIÊNCIA. CU1TURA E
TECNOLOGIA

RUA MAJOR GABRIEL, 404, ED. MARIA LAURA. CENTRO. CEP. 69020-060 - MANAUS/AM

MEMORAM!>Q_»JffiBBafllSfliEMl t* F/PFAM/JüüSTAiai
Manaus, 21 de dezembro de 2015.

Ao Excelentíssimo Sc.ilx.i(a)
Procurndor-Chcfe da PFE-II3AMA/AM

NUP: 00482.001330/2015-31

INTERESSADOS: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA I. OUTROS
ASSUNTOS: MEIO AMBIENTE

1. Informo, (Ml meio llcstc expediente, que a PF/AM foi intimada para se manilestar sobre

pedido deliminat em Ação Civil Pública proposta pelo MPF contra DNIT e IRAMA (Processo tf'
17679-26.2015.4.01.3200 - 7a Vara Federal da Scçio Judiciária do Ama/onus).

2. A demanda coletiva com como fundamento suposto ilegalidade do Termo Aditivo m Termo

dcAco.do e Compromisso lirmado enlrc IBAMA e DNIT com o objetivo de promover a adequação do
liccnciamcnloambiculal da BR-319.

3. TcndO em visla que o IBAMA foi intimado para se manifestar sobre os pedidos de liminar
formulados, solicito a Vossa Excelência agcntile/n de fornecer subsídios para lauto, ate odia 23.12.2015.3. Em
complcmcnl.iç..o. solicito as seguintes informações:

o Houve algum pedido de licenciamento ambiental em rclcicncia à BR-319 formulado pelo
DNIT perante o IIJAMA? Se sim. em cpiais datas eem que fase se encontram?
o Qual e abase normativa para o licenciamento ambiental das obras de recuperação da BR-319
o o Termo Aditivo lirmado em novembro de 2015 no QUC tange á competência do órgão
estadual para as atividades ali elcncadas?

o Énecessário convênio para delegai as atribuições constantes iro Termo Aditivo ao IPAAM?
o Sob 0 pOBlO de vista ambiental, lia alguma diferença, para fins de licenciamento, entie as
atividades de conservação da rodovia Cde implantação? Há diferença enne os níveis de
impacto'.'

n
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4. Solicito que junte todos os documentos pertinentes em relação ás indagações ora lormu
5. Renovo os votos de elevada estima c consideração.
Atenciosamente,

THAUTA LOPES MOITA

PROCURADORA FEDERAL

Atenção, a consulta 80 processo eletrônico está disponível cm http://sapiciis.agu.giiv.br mediante

d fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 0O482OOI33O20153I e da chave de acesso 6a28Ia22
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DESPACHO 02001.015089/2016-08 COTRA/IBAMA

Brasília, 02 de julho de 2016

ÀCoordenação de Transporte
Assunto: Processo n° 02001.006860/2005-95. Anexação de documentos

Os seguintes documentos estão sendo anexados a este processo:
• Ofício de Requisição n°. 02-627/2014 - SECOB RODOVIA/DT-4/TCU. Protocolo Ibama n°
02001.024869/2014-79 de 12/12/2014

• DESPACHO n° 02001.018721/2015-86 COTRA/IBAMA de 08/07/2015. Assunto:
Arquivamento de material;
• DESPACHO n° 02001.019030/2015-08 COTRA/IBAMA de 09/07/2015. Assunto:
Arquivamento de material da BR-319/AM;

• OF 02001.012813/2015-52 DILIC/IBAMA de 19/11/2015. Assunto: Dilação de prazo Ofício n° 787/2015/5° OFICIO CIVIL/PR/AM/SEC.EXT- IC 1.13.000.001678/2009-42 Protocolo IBAMA n° 02001.022515/2015-71;

• Ofício n. 530/2015/2QOFCIV/PR/AM. Protocolo Ibama n° 02001.025376/2015-37 de
22/15/2015;

• Ofício n° 1374/2015/DPDS/FUNAI-MJ. Protocolo FUNAI/SERPRO 08620.078940/2015-11
de 17/12/15. Assunto: Licenciamento Ambiental da rodovia BR 319 (Manaus /AM - Porto
Velho/RO), sub-trecho entre os km 250 a 655,7 (entroncamento com a BR-230 em
Humaitá/AM)

Esses documentos estão sendo anexados neste momento por equívoco na juntada dos
autos ao processo.

JULIANA LICIO DE OLIVEIRA BARETTA
Analista Ambiental da COTRA/IBAMA

IBAMA
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T

N°. 02001.0243(^2014- ft|
Recebido eml 2/12/2014

(IflnUiJUvi

I V v SECEX - SECOBRODOVIA
4a Diretoria Técnica

Assinatura

Ofício de Requisição n.° 02-627/2014 - SECOB RODOVIA/DT-4/TCU
Brasília, 16 de dezembr

Senhor Diretor,

A Secretaria de Fiscalização de Obras Rodoviárias, SecobRodovia, do Tribunali

da União, encontra-se realizando fiscalização acerca dos procedimentos do Dnit para obtenção do
licenciamento ambiental de obras necessárias na BR 319/AM, no segmento do meio do trecho entre
Manaus e Porto Velho, Portaria 1.304/2014, TC 025.639/2014-5.

A motivação principal para a execução dessa fiscalização é a verificação de que o Dnit
vem realizando gastos de valores significativos, em razão de condições a ele estabelecidas, desde
2008, sem que haja, atualmente, indicações seguras de que essas ações serão capazes de resultar no
alcance do objetivo, qual seja, a obtenção da mencionada licença ambiental.
Ante esse quadro, e considerando informações preliminares obtidas em encontros com

técnicos do Dnit e do Ibama, a SecobRodovia vem neste momento realizar diligência aos entes
envolvidos tendo em vista a obtenção de informações e posicionamentos acerca dasituação, dasações
já adotadas ou a adotar e dos requisitos a serem atendidos para a emissão da licença ambiental em
tela.

A seguir, então, solicitamos a manifestação da IBAMA, sobre:
a) Histórico atualizado das ações empreendidas para a análise do licenciamento;
b)Por meio do Ofício 360/2013/CGMAB/DPP, o DNIT sugeriu ao IBAMA a
reformulação do TAC com vistas a regularizar a rodovia nos moldes da Portaria
423/2011, este questionamento já foi respondido, se não qual a previsão?

c) Caso haja alguma pendência do IBAMA, não mencionada anteriormente, junto a
outros entes, sobre o processo de licenciamento em tela, informar qual e que
providências estariam sendo tomadas.

Solicitamos o encaminhamento de cópia de documentos que possam fundamentar ou

evidenciar as informações prestadas, preferencialmente digitalizado e em meio ótico, e que essa
resposta seja apresentada no prazo de até 30 (trinta) dias. Exemplos dedocumentação: atas, estudos,
levantamentos, análises e notas técnicas.

Atenciosamente,
ri

I

Augusto^enfára Caçador Carvalho
1emh.ro da equipe

ASua Senhoria o Senhor,
Thomaz Miazak deToledo
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Diretor de Licenciamento Ambiental Substituto
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama
70818-900 Brasília-DF
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DESPACHO 02001.018721/2015-86 COTRA/IBAMA

Brasília, 08 de julho de 2015
À: Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Arquivamento de material

Encaminho abaixo os seguintes documentos, referentes ao empreendimento BR-319/RO/
AM, processo n° 02001.006860/2005-95, para arquivamento junto a esse Setorial:

- Informações referentes à campanha de diagnóstico de fauna. Resposta ao Of.
1532/2014-CGMAB/DPP. Protocolo n° 02001.016595/2014-44. 01/09/14

- Plano de Trabalho de Fauna para fins de Obtenção da Autorização de Captura, Coleta e
Transporte de Fauna para a BR-319/AM-RO. Protocolo 02001.009175/2013-21
- Pedido de Licença para Captura, Coleta e Transporte da Ictiofauna de acordo com o
Plano de Trabalho. Protocolo 02001.009175/2013-21

- Pedido de Licença para Captura, Coleta e Transporte de Fauna de acordo com o Plano de
Trabalho. Protocolo 02001.009175/2013-21

- Declaração da Universidade Federal de Minas Gerais - Departamento de Zoologia
manifestando interesse em receber os peixes coletados nas campanhas de fauna do
empreendimento.

- Documentação da equipe do meio biótico para a emissão da Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Fauna. Protocolo 02001.013606/2014-34 23/07/2014.

- Documentação da equipe do meio biótico para a emissão da Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Fauna. Tomo II. Protocolo 02001.013606/2014-34 23/07/2014.
- Documentação da equipe do meio biótico para a emissão da Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Fauna. Protocolo 02001.013929/2014-28 25/07/2014.
- Documentação da equipe do meio biótico para a emissão da Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Fauna. Tomo II. Protocolo 02001.013929/2014-28 25/07/2014.

- Documentação da equipe do meio biótico para a emissão da Autorização de Captura,
Coleta e Transporte de Fauna. Protocolo 02001.016062/2014-62 25/08/2014.
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- Plano de Trabalho para Autorização de Coleta, Captura e Transporte de Material
Biológico - ACCT - BR-319/AM. Km 250 ao km 655,7e Anexos (mapas). Protocolo
02001.016658/2013-81 05/09/13.

- BR-319/AM-RO - situação referente a complementação do EIA/RIMA no trecho do Km
250 ao km 655,7. Resumo da Nota Técnica n° 23/CGMAB/DPP de 24/02/2011 e Nota
Técnica n° 23/CGMAB/DPP de 24/02/2011.

JULIANA LICIO DE OLIVEIRA BARETTA
Analista Ambiental da COTRA/IBAMA
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DESPACHO 02001.018983/2015-41 COTRA/IBAMA

Brasília, 09 de julho de 2015

À: Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental
Assunto: Arquivamento de material referente ao licenciamento da BR-319/AM.
Processo nQ 02001.006860/2005-95.

Venho solicitar o arquivamento doseguinte material, referente ao processo de
licenciamento ambiental da pavimentação da rodovia BR-319/AM:
• Licença de Operação - LO nQ 00080 DLA/DELQA. Protocolo nQ 15168, de 30/11/07.
• Projeto Básico de engenharia para melhorias de rodovia incluindo melhoramentos com
adequação da capacidade e segurança na travessia urbana do Carreiro/AM. Volume 1 Relatório do Projeto Básico. Maio/2009.
• Comitê Gestor Interministerial da BR-319. Abril/2011.

• Relatório de Recuperação de Áreas Degradadas. Janeiro/2011. Protocolo nQ
02001.033660/2011-53, de 30/06/11.

• Nota Técnica n^ 23/CGMAB/DPP/2011. Protocolo n« 02001.010752/2011-65, de 04/03/11.
Ofício nQ 384/2011-CGMAB/DPP.

• Projeto Executivo de engenharia para melhorias de rodovia incluindo melhoramentos

com adequação da capacidade e segurança, BR-319/AM. Volume 2 - Projeto Executivo.
Abril/2011.

• Projeto Executivo de engenharia para melhorias de rodovia incluindo melhoramentos
com adequação da capacidade e segurança, BR-319/AM. Volume 3 - Memória
Justificativa do Projeto Básico. Maio/2011.

• Projeto Executivo de engenharia para melhorias de rodovia incluindo melhoramentos
com adequação da capacidade e segurança, BR-319/AM. Volume 3A - Relatório de
Avaliação Ambiental. Abril/2011.

KARIN ROVAR1S MOLLER

Analista Ambiental da COTRA/IBAMA
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DESPACHO 02001.019030/2015-08 COTRA/IBAMA

Brasília, 09 de julho de 2015
À: Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental
Assunto: Arquivamento de material da BR-319/AM,processo ne
02001.006860/2005-95 e ponte sobre o Rio Madeira na diretriz da BR-319/RO.
Ponte sobre o Rio Madeira na diretriz da BR-319/RO. Processo n°
02001.008053/2002-64

BR-319, ponte sobre o Rio Madeira. Plano de supressão de vegetação.
Plano de supressão de vegetação da rodovia BR-319 - Ponte sobre o Rio Madeira.
Protocolo n° 10034/2009 de 06/08/2009, ofício n° 1053/2009 CGMAB.

Pavimentação da BR-319/AM - processo nQ 02001.006860/2005-95
Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA da rodovia BR-319/AM:

• Volume 1 - Caracterização do Empreendimento;
•
•
•
•
•

Volume
Volume
Volume
Volume
Volume

2 - Meio Físico;
3.1 - Meio Biótico;
3.2 - Meio Biótico;
4.1 - Meio Socioeconômico;
4.2 - Meio Socioeconômico;

• Volume 4.3 - Passivos Ambientais e Análise Integrada;
• Volume 5 - Prognóstico, Medidas Mitigadoras, Programas Ambientais e Conclusão;
• Volume 6 - Bibliografia e Glossário;
• Volume 7 - RIMA;

•
•
•
•
•
•
•
•

Volume 8.1 - Mapas;
Volume 8.2 - Mapas;
Volume 8.3 - Mapas;
Volume 8.4 - Mapas;
Volume 8.5 - Mapas;
Volume 8.6 - Mapas;
Volume 8.7 - Mapas;
Comunidades Indígenas.

Programa de comunicação social da Rodovia BR-319, Manaus - Porto Velho.
IBAMA
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Programa de comunicação social da Rodovia BR-319, Manaus - Porto Velho.

Anexo 3, toma2. Programa de monitoramento e controle da faixa de domínio, inclusive das
estradas secundarias, ramais e acesso existentes - segmentos A, B e C. Relatório de
monitoramento do uso e ocupação do solo - Levantamento de campo. 4o Relatório
quadrimestral da BR-319.

Anexo 3, toma2. Programa de monitoramento e controle da faixa de domínio, inclusive das
estradas secundarias, ramais e acesso existentes - segmentos A, B e C. Relatório de

monitoramento do uso e ocupação do solo - Levantamento de campo. 4o Relatório
quadrimestral da BR-319.
4 o Relatório quadrimestral da BR-319, volume 2.

2o Relatório quadrimestral da BR-319, segmentos A, B e C. Maio a agosto de 2009, volume
2.

2o Relatório quadrimestral da BR-319, segmentos A, B e C. Maio a agosto de 2009, volume
1.

4o Relatório quadrimestral da BR-319. Segmentos A, B e C, janeiro a abril de 2010.
Programa de prevenção de endemias.

Programa de prevenção de endemias segmentos A, Be C- Relatório final.

^

Programa de prevenção de endemias - segmentos A, B e C. Ofício n° 180-A7/DEC de
23/08/2007.

Programas ambientais na Rodovia BR-319. Programa de monitoramento e controle da
faixa de domínio, inclusive das estradas secundarias, ramais e acesso existentes -

segmentos A, B e C, levantamento de campo. Ocupação irregular da faixa de domínio e
estradas, ramais e acessos, segmento B.

Programas ambientais na Rodovia BR-319. Programa de monitoramento e controle da
faixa de domínio, inclusive das estradas secundarias, ramais e acesso existentes -

segmentos A, B e C, levantamento de campo. Ocupação irregular da faixa de domínio e
estradas, ramais e acessos, segmento A e C.

Programa de monitoramento e controle da faixa de domínio - PROFAIXA. Segmentos: A, B
e C do termo de compromisso entre DNIT e IBAMA. Analisado no PT nQ 043/08/COTRA.
IBAMA
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Programa de monitoramento e controle da faixa de domínio - Profaixa. Trecho A, B e C do
Termo de acordo e compromisso entre DNIT e IBAMA.

Programa de monitoramento e controle da faixa de domínio - Profaixa. Trecho A, B e C do
Termo de acordo e compromisso entre DNIT e IBAMA. Analisado no PT nã
095/2009/COTRA.

Programa de educação ambiental, trechos A, B e C do termo de acordo e compromisso
entre o DNIT e IBAMA. Versão Agosto de 2007, inicial.

Relatório de gerenciamento ambiental da BR-319, segmentos A, B e C, Revisão 01. Abril
de 2009.

Programa de monitoramento de fauna da BR 319. Relatório de levantamento dos pontos
para implantação de passagem de fauna, segmentos A, B e C. Anexo, subprograma Restauração vegetacional no entorno de passagens de fauna.
Programa de prevenção monitoramento e controle de processos erosivos. Levantamento
de Passivos ambientais, segmento B. Janeiro de 2009.
Programa de prevenção monitoramento e controle de processos erosivos. Levantamento
de campo, áreas de preservação permanente - APP, segmento B. Janeiro de 2009.
Programa de prevenção monitoramento e controle de processos erosivos. Levantamento
de campo, áreas de preservação permanente - APP, segmento A e C. Janeiro de 2009.
Programa de prevenção monitoramento e controle de processos erosivos. Levantamento
de Passivos ambientais, segmento A, C. Janeiro de 2009.
Programa de educação ambiental, trechos A, B e C do termo de acordo e compromisso
entre o DNIT e IBAMA. Ofício n» 224/2008 CGMAB.

Programa de educação ambiental, trechos A, B e C do termo de acordo e compromisso
entre o DNIT e IBAMA. Versão 2008 - final, sem anexos.

Programa de comunicação social PSC, trechos A, B e C do termo de acordo e compromisso
entre o DNIT e IBAMA. Oficio n° 319/CGMB.

Programa de comunicação social PSC, trechos A, B e C do termo de acordo e compromisso
entre o DNIT e IBAMA. Oficio n° 319/CGMB.

Programa de monitoramento de fauna, segmentos A, B e C, relatório parcial. Fevereiro de
IBAMA
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2008.

Plano de supressão de vegetação do lote 2 da rodovia BR-319. Protocolo nQ 6671/2008.
ofício n° 705/2008 CGMAB.

Plano de supressão de vegetação do lote 4 da rodovia BR-319. Protocolo nQ 6951/2008.
ofício n° 743/2008 CGMAB.

Programa de monitoramento de qualidade de água no segmento C da BR-319. Protocolo

n° 11995/2008 de 03/09/2008. ofício n° 166/2008 CGMAB.

£

Programa de monitoramento de qualidade de água no segmento C da BR-319. Ofício n°
56/2009 CGMAB de 20/01/2009.

Análise da coletânea de autorização de supressão vegetação (ASV) emitidas. Segmento C:
km 177,6 ao 250,00 e Segmento B: km 665,70 ao 877,40.

Execução de atividades ambientais na Rodovia BR-319. Relatório de execução de atividade,
rodovia BR-319.

Levantamento de dados do segmento "B" da rodovia BR-319.
2 Relatório de acompanhamento das condicionantes das licenças ambientais de
alargamento, substituição e construção das pontes na rodovia BR-319. Fevereiro de 2010.

Programa de Gerenciamento de Resíduos e Efluentes Líquidos. Segmentos A, Be C^
Agosto/2007. (02 volumes);

Programa de Monitoramento de Fauna. Segmentos A, B e C. Agosto/2007;
Métodos de Coleta e Transporte de Fauna. Dezembro/2007;

Programa de Monitoramento de Qualidade da Água no segmento C da BR-319.
Agosto/2007;

Programa de Gerenciamento Ambiental. Segmentos A, B e C. Relatório Final. Agosto/2007;

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Segmentos A, B e C.
Agosto/2007;

Programa de Ação de Emergência e de Gerenciamento de Riscos. Agosto/2007. (02
volumes);
IBAMA
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Projeto de Obra de Arte Especial. Ponte sobre o Rio Tupana. Volume 2 - Projeto de
Execução. Agosto/2007;

Projeto de Obra de Arte Especial. Ponte sobre o Rio Castanho. Volume 2 - Projeto de
Execução. Agosto/2007;
Licença de Operação - LO nQ 00025 DLA/DELQA. Protocolo 15168, de 30/11/07;

Licença de Operação - LO nQ 0033 DLA/DELQA. Protocolo 15168, de 30/11/07;
Licença de Operação - LO nQ 00081 DLA/DELQA. Protocolo 15168, de 30/11/07;

Avaliação do impacto na transmissão da malária com a reconstrução e operação e
operação da rodovia manaus Porto Velho (BR-319). Protocolo n° 5504/2009 de 06/05/2009.

Postos de fiscalização integrada terrestre e fluvial na BR-319.
Comitê Gestor Interministerial da BR-319. Relatório de atividades - 15 de abril de 2010 Brasília.

Obra: Melhoria da BR-319, município: Careiro, km 111 ao 113.

- Relatório sobre a supressão da vegetação rodovia BR-319, trecho: Segmento B lote 1 km
678,6 - km 718,6, protocolo 10552, 16/08/07;

- Programas ambientais da Rodovia BR-319, Programa de recuperação de áreas
degradadas (PRAD), segmentos A, B e C, outubro de 2007 - Anexo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de monitoramento de fauna
segmentos A, B e C, ofício 180-A7/DEC, 23/08/07;

- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de monitoramento de qualidade da
água no segmento C da BR-319, ofício 180-A7/DEC, 23/08/07;
- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de prevenção, monitoramento e
controle de processos erosivos segmentos A, B e C, relatório final;
- Programas ambientais da Rodovia BR-319, Programa de recuperação de áreas
degradadas (PRAD), segmentos A, B e C, complementação do programa de prevenção,
monitoramento e controle de processos erosivos;

- Programa de gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos, plano ambiental de
IBAMA
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construção dos segmentos A, B e C da BR-319;

- Programa de gerenciamento de resíduo e efluentes líquidos, plano ambiental de
construção dos segmentos A, B e C da BR-319;
- Estudos concernentes ao licenciamento ambiental da rodovia BR-319, programa de

monitoramento de fauna segmentos A, B e C, ofício 319/CGMAB/DPP;
- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de controle à supressão de

vegetação;

^

- Execução de programas ambientais na rodovia BR-319, programa de gerenciamento de
resíduos e efluentes líquidos (PGREL), diagnóstico preliminar,- Programas ambientais da rodovia BR-319, plano de supressão de vegetação do lote 5 da
rodovia BR-319 - Humaitá/Lábrea/Manaus, protocolo 5825, 20/08/98;
- Plano de Controle Ambiental - PCA para a construção das pontes sobre o Rio Castanho,
rio Tupana e Igarapé Atu ou Atií, na rodovia BR-319/AM;
- Projeto de construção de pontes na rodovia BR-319 AM/RO, programa de indenização,
reassentamento e relocação das famílias afetadas pelas obras de construção das pontes na
BR-319/AM;

- Relatório de Controle Ambiental - RCA, para as obras de alargamento das pontes sobre o
rio Castanho, Rio Tupana e Igarapé Atií, na rodovia BR-319/AM;

- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de prevenção, monitoramento e
controle de processos erosivos, segmentos A, B e C, protocolo 5920, 23/05/08;

- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de monitoramento de qualidade da
água no segmento C da BR-319, oficio 319/CGMAB/DPP;
- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de recuperação de áreas
degradadas (PRAD), complementaçao do programa de prevenção, monitoramento e
controle de processos erosivos, segmentos A, B e C;

- Programas ambientais da rodovia BR-319, Plano de ação de emergência e de
gerenciamento de riscos, segmento A: km 0,00 ao km 177,8 (Manaus - Rio Tupana);
- Programas ambientais da rodovia BR-319, Plano de ação de emergência e de
gerenciamento de riscos, segmento B: km 877,4 ao km 655,7 (Rio Madeira - Entronc. BR
IBAMA
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230 (angel));

- Programas ambientais da rodovia BR-319, Plano de ação de emergência e de
gerenciamento de riscos, segmento C: km 177,8 ao km 250,0 (km 177,8 Rio Tupana - km
250,0);

- Programas ambientais da rodovia BR-319, programa de recuperação de áreas
degradadas (PRAD) segmentos A, B e C. Complementaçao do programa de prevenção,
monitoramento e controle de processos erosivos, mapeamento detalhado do trecho da
rodovia BR-319 nos segmentos A, B e C;
- Licenciamento da rodovia BR-319, Plano Ambiental de Construção PCA, oficio
224/08/CGMAB/DNIT;

- Licenciamento da rodovia BR-319, Programa de gerenciamento ambiental PGA, oficio
319/CGMAB/DPP;

Resposta aos itens do ofício n° 497/2009 - GP/Ibama. Licenciamento ambiental BR-319.
Estudo preliminares para o projeto de portal institucional de segurança ambiental da
BR-319/AM.

Programa de monitoramento de fauna TOMO 1, segmentos A, B e C. Relatório final.

Autorização de supressão de, vegetação. Cumprimento da condicionante especifica 2.5 da
ASV ne 269/2008. Fevereiro de 2009, revisão 00//
RODRIGO CARVALHO DEX)LI

Analista Ambiental da COTRA/IBAMA

ÍBAMA
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Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n»09566Brasília- DF
CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745
www.ibama.gov.br

OF 02001.012813/2015-52 DILIC/IBAMA
Brasília, 19 de novembro de 2015.
Ao Senhor

Fernando Merioto Soave

Procurador da República do Ministério Público Federal/Pr/Amazonas
Avenida André Araújo, nQ 358, bairro Adrianópolis
MANAUS - AMAZONAS
CEP..- 69057025

Assunto: Dilação de Prazo - Ofício n« 787/2015/5» OFÍCIO CÍVEL/PR/AM/SEC.EXT IC 1.13.000.001678/2009-42 - Protocolo IBAMA n» 02001.022515/2015-71.

Senhor Procurador da República,

1.
Cumprimentando-o, reporto-me ao Ofício n° 787/2015/5^ OFÍCIO
CIVEL/PR/AM/SEC.EXT, de 15 de outubro de 2015, protocolado no IBAMA sob o n*

02001.022515/2015-71, em 16 de novembro de 2015, referente ao empreendimento
BR-319, para solicitar aprorrogação do prazo fixado para atendimento ao requisitado

considerando orecebimento do documento por esta Diretoria de Licenciamento Ambiental

- DILIC somente no dia 19 de novembro de 2015, bem como aexiguidade do prazo para

prestar as informações solicitadas, em meio ao expressivo número de processos de

licenciamento ambiental por todo opaís que também demandam providências por este
órgão no momento.

2.

Pelo exposto, esperando poder contar com sua compreensão, solicito a

dilação do prazo fixado, por mais 25 dias úteis apartir da data aser considerada por
Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

MARCUS VINÍCIUS LEÍTE^CABRAL DE MELO
Diretor Substituto da DILIC/IBAMA

IBAMA

P"*»- m

19/11/2015-17:18

BMP.HO

ÚNICO

PR-AM - --".• W/2015

ENV. 'Vi )j /2015

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS
Av. AndréAraújo, 358 - Aleixo- CEP 69.060-000 - Telefone: (92) 2129-4756
www.pram.mpf.aov.br

gram-oficio2@mpf.mp.br

OFÍCIO N. 530/2015/2°OFCIV/PR/AM
Manaus, 10 de dezembro de 2015.
Ao Senhor

Thomaz Miazaki de Toledo

Diretor de Licenciamento Ambiental do IBAMA
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama
70818-900 Brasília-DF

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO

Documento-Tipo: .Q(~ '

N9. 02001.0 253 -jjg/2015-J f
Recebido em:

WèLl

f

Assinatura

Ref.: PA 1.13.000.000307/2014-19 (fazer referência na resposta).

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, e no interesse do Procedimento de
Acompanhamento em epígrafe, instaurado para acompanhar o planejamento e as
obras da BR-319, que liga ManausZAM_a_ Porto Velho/RO, do ponto de vista da

regularidade ambiental, requisito a remessa, no prazo de 10 (dez) dias,
preferencialmentepor meio digital, de cópia dos dois últimos volumes do processo de
licenciamento da BR-319.

Atenciosamente,

RAFAEL DÁélLVÁ ROCHA
PROCURADOR DA REPÚBLICA
.

UIÜIIAL..3UJU NU IBAMA

FUNAI/SEPRO

Sarvlçodeexp^^jL^ffJ
..._iu.ul.

'08620.078940/2015-11

ff-lá-lSi
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
DIRETORIA DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Setor Bancário Sul. quadra 02, lote 14 - Edifício Cleto Meireles, 6o andar

/*$?* C'/£\
/§ .
%

[ ffe ^J &s /

70070-120 Brasília/DF

Telefone: (61) 3247.6801/6900 - E-mail: dpdsCrtfunai.gov.br

Ofício n0!?^72015/DPDS/FUNAI-MJ
Brasília/'-/ de dezembro de 2015.
A Sua Senhoria o Senhor
THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO

Diretor de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama
70818-900 Brasília-DF

Assunto: Licenciamento ambiental da rodovia BR 319 (Manaus/AM - Porto Velho/RO),

sub-trecho entre os km 250 a 655,7 (entrocamento com a BR-230 em Humaitá/AM).
Referência:
Processo Funai
n° 08620.002480/2007-32 e processo IBAMA

n°

02001.006860/2005-95.

Senhor Diretor,

1.
Em referência ao Ofício n° 02001.006091/2014-16 COTRA/IBAMA, que solicita
manifestação acerca do termo de referência emitido para o licenciamento ambiental do
empreendimento em referência, estamos encaminhando o Termo de Referência definitivo para o
trecho licenciado.

2.
No entanto, os trechos da BR-319 entre o km 0,0 e o Km 250, assim como entre o
km 655,7 e Porto Velho/RO foram asfaltados sem o devido licenciamento ambiental. Em
22.06.2007 houve a assinatura de Termo de Compromisso e Acordo entre DNIT e IBAMA
objetivando a adequação do licenciamento ambiental da rodovia BR-319, sem a participação da
Funai. Este Termo faz referência aos trechos entre o km 0,0 e km 250, e entre o km 655,7 e km
877,4.

3.
Portanto, os trechos objeto do Termo de Compromisso e Acordo de 22.06.2007
deverão ser contemplados por outro Termo de Referência a ser emitido por esta Fundação após
análise das coordenadas geográficas destes trechos pela Coordenação Geral de
Geoprocessamento (CGGeo), da manifestação da Coordenação Geral de Identificação e
Delimitação (CGID) acerca de reivindicações fundiárias na região, e da Coordenação Geral de

índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC), devido à presença de índios isolados na Área
com Restrição de Direito de Ingresso, Locomoção e Permanência denominada Terra Indígena
Jacareuba/Katauixi.

4.
Assim, solicitamos a V. Sa. que encaminhe as coordenadas geográficas dos
trechos objetos do Termo de Acordo e Compromisso assinado em 22.06.2007 para que sejam
feitas as análises supracitadas com a conseqüente realização da regularização do componente
indígena do licenciamento ambiental dos trechos entre o km 0,0 e km 250, e entre o km 655,7 e
km 877,4.

5.
Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional por meio da
Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental, com o assessor técnico Rodrigo Bulhões
Pedreira, por meio do telefone (61) 3247-6827 ou pelo correio eletrônico
rodrigo.pedreira(«),funai.gov.br.

Atenciosamente,

\NOBRE

Diretor,
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Coordenadora de Licenciamento de . j \

Transportes. Rodovia? eFerrovias - d^i/ij

COTRA/CGTMO/DiLlC/IBAMA

Com cópia para Valter Casimiro Silveira, Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, SAN Q.03 BI. A, Ed.Núcleo dos Transportes, CEP:
70.040-902, Brasília/DF

TERMO DE REFERENCIA

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
Estudo do Componente Indígena

Empreendimento:
Tipologia
Empreendimento

Rodovia

Extensão

BR-319/AM, sub-trecho entre o Km 250 e 655,7 (entroncamento
com a BR 230 em Humaitá/AM)
405,7 km

Empreendedor

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

Órgão Licenciador
Licenciador

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Processo n°

02001.006860/2005-95

Coordenação
Responsável

Coordenação-Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis
(CGTMO)

Renováveis (Ibama)

Componente Indígena:
Processo Funai

08620.002480/2007-32

Coordenação
Responsável na

CGLIC - Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental
/COTRAM (Coordenação do Componente Indígena de

Funai

Transporte e Mineração)

Etnia

Apurinã, Diahui e Mura
Apurinã do Igarapé Tauamirim, Apurinã do Igarapé São João,

Terra Indígena

Ipixuna, Ariramba, Nove de Janeiro e Lago Capanã

APRESENTAÇÃO
De acordo com a Constituição Federal de 1988, Artigo 231, as terras indígenas são bens
da União que, enquanto áreas especialmente protegidas, necessitam de resguardo
diferenciado, visando assegurar o direito à diferença sociocultural e o usufruto exclusivo
dos povos indígenas sobre os recursos naturais necessários para sua reprodução física e
cultural.

Neste sentindo, de acordo com a legislação vigente e salvaguarda desses direitos, o
presente Termo de Referência (TR) define os itens necessários aos estudos de
regularização ambiental, no que se refere a identificar impactos pretéritos e futuros
advindos da abertura e pavimentação da BR-319, trecho entre o km 250 e km 655,7

(entroncamento com a BR-230 em Humaitá/AM) conforme projeto apresentado ao
Ibama, para efeito de licenciamento ambiental.

A Funai, enquanto órgão indigenista oficial e entidade interveniente em licenciamento
ambiental, participa do processo na promoção e proteção dos direitos indígenas,
devendo se manifestar em relação ao empreendimento ante o órgão licenciador
competente.

O Termo de Referência é o instrumento que define os itens que deverão nortear os
estudos necessários à avaliação dos impactos sobre as terras e culturas indígenas, e
contem as orientações gerais sobre os procedimentos junto à Funai. Fixa ainda os
requisitos e aspectos essenciais relacionados à questão indígena para a identificação e
análise dos impactos nos componentes sociais, culturais e ambientais decorrentes da do
empreendimento. A avaliação deve considerar, dentre outros aspectos, o contexto de
desenvolvimento regional (inclusive municipais) e a análise integrada e sinérgica dos
impactos socioambientais decorrentes deste empreendimento de outras atividades ou
empreendimentos sobre as terras e culturas indígenas.
Ressaltamos que os trechos entre o km 001 e o Km 250, assim como entre o km 655,7 e
Porto Velho/RO foi asfaltado sem o devido licenciamento ambiental. Em 22.06.2007

houve a assinatura de Termo de Compromisso e Acordo entre DNIT e IBAMA

objetivando a adequação do licenciamento ambiental da rodovia BR-319, sem a
participação da Funai. Este Termo faz referência aos trechos entre o km 0,0 e km 177,8,
entre o km 655,7 e km 877,4, e entre o km 177,8 a km 250.

Portanto, os trechos objeto do Termo de Compromisso e Acordo de 22.06.2007 deverão
ser contemplados por outro Termo de Referência a ser emitido por esta Fundação após
análise das coordenadas geográficas destes trechos pela Coordenação Geral de
Geoprocessamento (CGGeo), da manifestação da Coordenação Geral de Identificação e
Delimitação (CGID) acerca de reivindicações fundiárias na região, e da Coordenação

Geral de índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC), devido à presença de índios
isolados na Área com Restrição de Direito de Ingresso, Locomoção e Permanência
denominada Terra Indígena Jacareuba/Katauixi.

1. METODOLOGIA

A metodologia de trabalho visa fundamentar o desenvolvimento do estudo subsidiado
em dados secundários e coleta de dados primários referentes aos impactos para os meios
físico e biótico e os impactos de ordem social, econômica e cultural para os grupos
indígenas envolvidos. Portanto, o Estudo deverá ser caracterizado pela
interdisciplinaridade, devendo ser composto por pesquisa de campo, bibliográfica,
documental e cartográfica, ressaltando que a participação dos grupos indígenas e seus
saberes é fundamental e imprescindível. Há que se destacar a necessidade de que o
processo seja participativo e colaborativo, e que o levantamento de impactos se dê com
ênfase no diálogo.

5ue
Contempla-se também a consulta aos acervos documentais da Funai, no sentido de
colher subsídios advindos de estudos, relatórios e documentos diversos, incluindo
outros estudos já realizados.

A participação efetiva da Funai é imprescindível para garantir aos povos indígenas da
região o pleno exercício de sua liberdade e das suas atividades.
Nesta perspectiva este TR apresenta os principais pontos a serem considerados na
análise de impacto com relação às terras indígenas Apurinã do Igarapé Tauamirim,
Apurinã do Igarapé São João, Ipixuna, Ariramba, Nove de Janeiro e Lago Capanã.

2. PLANO DE TRABALHO

A realização dos estudos deve ser precedida da elaboração de Plano de Trabalho, que
deverá contar com çronograma detalhado e roteiro das atividades propostas (em campo
e gabinete), orientadas pelos objetivos do estudo e pela dinâmica própria das
comunidades indígenas e outros grupos identificados, apresentando a seguinte estrutura
geral:
1. Introdução;

2. Objetivos do PT;
3. Informações sobre o empreendedor e sobre a empresa de consultoria;
4. Equipe técnica (indicando função, área de atuação, registro profissional - se
houver -, cadastro no IBAMA, atividades que cada um desenvolverá e currículo
dos profissionais);
5. Referencial teórico-metodológico";

6. Relação e descrição das atividades técnicas3;
7. Çronograma de atividades compatível com o do licenciamento ;

8. Resultados desejados, indicadores, metas e produtos;
9. Termos de Compromisso para entrada em terras indígenas assinados por cada
membro da equipe.

A utilização desses dados deve ser precedida de consulta e autorização dos seus autores, quando não
publicados, ficando a Funai isenta de qualquer responsabilidade quanto à utilização imprópria das obras já
existentes. Quando publicados, deverão ser referenciados conforme ABNT.

: O referencial teórico-metodológico deve apresentar o quadro teórico, com os autores e conceitos
utilizados. Deve-se apresentar também um apanhado das metodologias que serão utilizadas, bem como
indicar técnicas previstas. Estas informações devem ser discriminadas em cada um dos meios - físico,
biótico ou antrópico.
Recomendamos que seja seguida a lógica: (1) definição do meio (físico, biótico ou antrópico); (2)
indicação do método: (3) indicação técnica; (4) descrição da atividade; (5) enfoque e; (6)
descrição/detalhamento das atividades estruturantes (levantamento, pesquisa e sistematização de dados
secundários, bibliografia etnológica, estabelecimento de diretrizes etc.)

4 Recomenda-se que o çronograma seja apresentado em períodos (semanas, quinzenas ou meses),
evitando defasagem de datas.

O Plano de Trabalho deve prever a realização de reuniões entre os grupos indígenas em
foco, a equipe de consultores, entidades envolvidas e os servidores da Funai, com as
seguintes finalidades:

a) esclarecimentos sobre o processo de licenciamento ambiental do
empreendimento, especificidades do projeto em relação às terras indígenas e
informações gerais;

b) apresentação e organização da equipe e da execução do Plano de Trabalho, e
consulta aos grupos indígenas acerca do desenvolvimento dos estudos em
referência.

O Plano de
Trabalho deverá ser aprovado administrativamente pela
CGLic/DPDS/FUNAI-MJ e, após articulações com a Coordenação Regional da Funai
de Manaus/AM, com a Coordenação Regional de Madeira (Humaitá/AM) e com a
Coordenação Regional do Médio Purus (Lábrea/AM), apresentado para as comunidades
das terras indígenas envolvidas com acompanhamento de servidor da CGLic, das
Coordenações regionais e das Coordenações Técnicas Locais, para que também
aprovem o Plano de Trabalho e seu çronograma.

3. ROTEIRO TÓPICO-METODOLÓGICO
I. Identificação do empreendedor, da empresa consultora e dos profissionais
responsáveis pela realização do estudo.

a) Para a equipe técnica contratada, apresentar: nome, área profissional/formação,
identificação dos coordenadores, número de registro no Cadastro Técnico
Estadual (CATE) e no Conselho de Classe, quando houver.

b) A equipe básica para a realização do Estudo do Componente Indígena deve ser
composta por, no mínimo:
•

01 (um profissional) bacharel em ciências sociais com pós-graduação
stricto sen.su em antropologia, que preferencialmente tenha: (i) atuação
anterior em avaliação de impactos socioambientais; e (ii) experiência
com as etnias em foco;

•

02 (dois) profissionais com formação acadêmica na área de ciências
ambientais, sendo l(um) profissional com pós-graduação stricto sensu ou
experiência em avaliação de impactos ambientais sobre o meio físico, e
l(um) profissional com pós-graduação stricto sensu ou experiência em
avaliação de impactos ambientais sobre o meio biótico.

II. Caracterização do empreendimento

a) Histórico, objetivo e justificativas
•

Caracterização, objetivos
e justificativas da
empreendimento, considerando, entre outras questões:

atividade

ou

^D'%,

i. Histórico do planejamento do empreendimento, contemplando
aspectos demográficos, fundiários, sociais, econômicos, políticos
e técnicos;

ii. Inserção do empreendimento nos programas de ocupação do
território e desenvolvimento socioeconômico para a região
(inclusive ZEEs e Planos Diretores)

iii. Inserção e significado do empreendimento no planejamento de
obras para a região e sua interligação com outras atividades ou
empreendimentos implantados ou planejados, especialmente
portos fluviais da região, BR-230 e a rodovia estadual AM-366;

iv. Compatibilidade do empreendimento com as
governamentais para o desenvolvimento sustentável;

diretrizes

v. Importância e peculiaridade do empreendimento, considerando a
diversidade de arranjos sociais e de sistemas produtivos
existentes na região.
b) Localização Geográfica
Apresentação de mapa com a localização geográfica do empreendimento,
identificando a bacia hidrográfica onde o projeto se localiza e
especificando distâncias em relação às terras indígenas. Devem ser
apresentadas as coordenadas geográficas dos pontos de referência,
explicitando o clatum utilizado e caracterizando a localização;
Apresentação das coordenadas georreferenciadas das estruturas de apoio
da obra (canteiros, jazidas etc), incluindo a quantidade e localização de
áreas de empréstimo e bota-fora;
Apresentação

do planejamento e construção

de obras/operações

vinculadas à rodovia.

III. Metodologia e marcos legais
a) Apresentar a metodologia empregada para levantamento dos
informações pertinentes ao Estudo do Componente Indígena e;

dados e

b) Apresentar sucintamente os principais dispositivos legais orientadores das
investigações e análises produzidas no âmbito do Estudo do Componente
Indígena.

IV. Dados gerais das Terras Indígenas

Caracterizar as Terras Indígenas considerando:

a) Situação fundiária, incluindo reivindicações fundiárias ou por revisão de limites
na área do empreendimento ;
b) Aspectos demográficos.
V. Organização Social, Política e Econômica
a) Descrever brevemente as formas de organização social, política e econômica dos
grupos, incluindo formas de deliberação interna (autoridades e lideranças),
organizações e/ou associações formalmente constituídas; relações com outros
povos indígenas, movimento indígena e com o poder político local e regional
etc;

b) Apresentar breve diagnóstico e cenário relativo à inserção dos grupos indígenas
em políticas públicas diferenciadas ou não;
c) Informações sobre situação de saúde das comunidades indígenas, com foco em
doenças comumente relacionadas á abertura, pavimentação e uso das rodovias,
incluindo-se intensificação de doenças endêmicas por interferência no meio
ambiente e aquelas ligadas ao contato com os trabalhadores da obra (alóctones,
DST etc).

VI. Contexto Socioambiental

a) Caracterização geral dos recursos naturais e identificação das áreas degradadas
da área definida para estudo, incluindo:
i.

Caracterização
e
mapeamento
das
tipologias
ambientais
(florestais/fítofísionômicas), utilizando recursos de sensoriamento
remoto e com checagem em campo;

ii.

Caracterização e mapeamento de tipos de solo da área em estudo, com
grade de coordenadas, em escala adequada e de acordo com o Sistema
Brasileiro de Classificação de Solos (2006);

iii.

Mapeamento da topografia da área definida para estudo;

iv.

Caracterizar a ocorrência, distribuição e estado de conservação de

espécies de fauna e flora que possam ser afetadas pelo empreendimento;
v.

Mapeamento da rede hídrica das terras indígenas, caracterizando as
barreiras geográficas e os principais pontos de vulnerabilidade dos cursos
d'água que são ou poderão ser afetados pelo empreendimento;

vi.

Informações sobre qualidade da água e classificação dos principais
corpos hídricos, conforme Resolução CONAMA, identificando fatores
externos que possam afetar os recursos hídricos das terras indígenas,
considerando a ocorrência de fenômenos sazonais;

Conforme manifestação da Diretoria de Proteção Territorial desta Fundação quanto à existência
de reivindicações fundiárias para a área de pesquisa, o presente Termo de Referência poderá sofrer
alterações.

vii.

Diagnóstico geral dos problemas socioambientais nas terras indígenas,
descrevendo as condições atuais com a e estabelecendo tendências
futuras com a pavimentação da rodovia;

viii.

identificação, caracterização e mapeamento das áreas degradadas e de
preservação permanente nas terras indígenas e no entorno imediato.

b) Diagnóstico geral da territorialidade, dos conflitos, problemas ambientais e
influência externa na distribuição espacial das populações indígenas em estudo;
c) Caracterização, análise crítica e mapeamento das relações socioeconómicas e
socioecológicas que as comunidades indígenas envolvidas mantêm com o seu
território e entorno, abordando, dentre outras questões, o levantamento das
atividades produtivas (tais como caça, pesca, agricultura, coleta e suas
utilidades: alimentação, fabricação de habitações, produção artesanal,
comercialização, utilização ritual e uso medicinal), as principais espécies
cultivadas (tradicionais e introduzidas), indicando uso e significado sociocultural
ei importância para a reprodução física e cultural, assim como para a segurança
alimentar e nutricional dos grupos indígenas;
d) Descrição dos padrões indígenas de acessibilidade aos recursos naturais
renováveis nas unidades de paisagens de uso social destinadas á caça, pesca e
coleta na área de influência do empreendimento, e descrição dos parâmetros de
subtralidade e divisibilidade dos recursos naturais na região e sua influência no
uso e aproveitamento indígena;
e) Caracterização, análise crítica e mapeamento das relações socioeconómicas que
as comunidades indígenas mantêm com a sociedade envolvente, levantamento
de relações de comércio, prestação de serviços etc;
f) Caracterização dos usos dos recursos hídricos e sua importância para a
manutenção física e cultural dos grupos indígenas em foco, relacionando estas
informações com os possíveis impactos do empreendimento. Nisto deverá ser
dada atenção específica aos aspectos etnobiológicos de consumo das
comunidades indígenas: hábitos de consumo (preferências), aspectos culturais e
rituais associados, formas de captura (aspectos e estratégias), sazonalidade e
outros.

g) Caracterização e mapeamento do uso e ocupação das terras indígenas e entorno,
incluindo a área de ocupação do empreendimento,, utilizando recursos de
sensoriamento remoto e do etnomapeamento, destacando potencialidades e
vulnerabilidades. Nesta abordagem identificar os acessos/deslocamentos
(terrestres e fluviais) utilizados pelo povo indígena nas suas atividades fora das
terra indígena;
h) Identificar a presença de cemitérios, locais específicos para rituais, ou de
referência simbólica na área de influência do empreendimento;
i) Identificação de ações de proteção, fiscalização e vigilância territorial executadas
nas terras indígenas ou as que a envolvam ou afete;

j) Apresentar representações cartográficas a partir dos tópicos acima elencados
passíveis de mapeamento, considerando a perspectiva indígena e trabalhos
participativos de etnomapeamento.

VII. Desenvolvimento Regional e Sinergia de Atividades.
a) Caracterizar e analisar os efeitos dos desenvolvimentos municipais e regional
sobre a terra indígena, destacando os impactos socioambientais ocasionados às
comunidades indígenas em estudo, em virtude das frentes de expansão
econômica associadas ao empreendimento, com base em registros e na memória
oral indígena;

b) Apresentar breve histórico dos empreendimentos e ocupações na região,
enfocando a existência de eventuais passivos ambientais que tenham relação
com o empreendimento, em especial a BR-230, portos fluviais e a rodovia
estadual AM-366;

c) Elaborar mapa/representação cartográfica dos empreendimentos e ocupações
instalados e ou projetados dentro da terra indígenas e nas áreas definidas para
estudo, incluindo: ferrovias, linhas de transmissão, dutos, hidrelétricas,
termelétricas, usinas de produção de biocombustíveis, atividades extrativas
vegetais, animais e/ou minerais; assentamentos rurais, agrovilas, núcleos
urbanos, atividades turísticas, seringais, entre outros;

d) Caracterização geral da ocupação e uso da terra na área definida para estudo,
indicando:

i.

Principais usos do solo, incluindo os usos dos recursos naturais e as
atividades econômicas/produtivas (produção agrícola tradicional,
comunitária e familiar, turismo, agronegócio, etc);

ii.

Prognóstico
de
expansão
ou
retração
de
atividades
econômicas/produtivas com a implantação do empreendimento;

iii.

Prognóstico de potencialização de conflitos fundiários e socioambientais
na área definida para estudo decorrente da implantação do
empreendimento e suas repercussões para o povo indígena;

iv.

Prognóstico da ampliação do fluxo e os impactos advindos da
valorização da terra, bem como da expansão da ocupação regional;

v.

Existência de travessões, vias, ramais irregulares que avançam em
direção à terras indígenas, destacando aquelas que tenham ou possam ter
conexão com o empreendimento, apontando vulnerabilidades e ameaças.

VIII. Caracterização dos impactos ambientais e socioculturais sobre a terra
indígenas e a área definida para estudo decorrentes do empreendimento.
a) Avaliar interferência do empreendimento nos meios físico e biótico nas áreas

definidas para estudo, levando em consideração a especificidade e
multiplicidade de usos dos recursos ambientais (do solo, mananciais e corpos
hídricos, fauna,

flora,

ictiofauna, etc.) pelas comunidades indígenas; a
8
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vulnerabilidade ambiental dos biomas considerados e os efeitos sinérgicos,
cumulativos e globais das atividades do entorno associadas ao empreendimento
em tela. Entre eles:

i.
ii.

iii.

As possíveis alterações dos locais de referência para obtenção de
recursos naturais pelas comunidades envolvidas;
Interferência do empreendimento no estoque de fauna, indicando o
percentual provável de redução da densidade das espécies utilizadas
pelas comunidades indígenas envolvidas;
Informações acerca de possíveis ameaças à segurança alimentar e
reprodução cultural dos grupos indígenas envolvidos.

b) No que concerne à avaliação dos impactos relacionados à fauna aquática,
apresentar:

i.

As espécies utilizadas pelos grupos indígenas (para consumo alimentar
e/ou de referência simbólica/cultural) que poderão ser impactadas pelo
empreendimento tendo em vista maior movimentação na área dos rios
utilizados pelos indígenas;

ii.

As possíveis alterações dos locais de referência para a pesca utilizados
pelas comunidades indígenas envolvidas;

iii.

Informações acerca de possíveis ameaças a segurança alimentar e
reprodução cultural dos grupos indígenas envolvidos.

c) Avaliar os impactos do empreendimento na estrutura sociocultural dos grupos,
na dinâmica das redes (de troca, parentesco, cerimoniais, etc.) e nas relações
socioculturais, econômicas e políticas dos grupos indígenas em tela;
d) Avaliar os impactos do empreendimento sobre hábitos alimentares; segurança
alimentar e nutricional; atividades produtivas; fontes de obtenção de renda e
consumo indígenas;
e) Avaliar os impactos da instalação do empreendimento considerando os possíveis
avanços de travessões, vias e outros ramais irregulares, evidenciando a relação
desses impactos com o aumento das pressões sobre o território e as culturas
indígenas; neste item considerar as pressões que podem sofrer outras terras
indígenas que não foram consideradas na área de influência do empreendimento.
f) Avaliar as interferências do empreendimento no intercâmbio comunitário entre
grupos que habitam terras descontínuas e no acesso a lugares representativos (do
ponto de vista arqueológico, cosmológico, ritual etc).
g) Avaliar os impactos do empreendimento na preservação do patrimônio
etnohistórico e arqueológico indígena, considerando os dados do IPHAN ou
estudos requeridos pelo IBAMA;
h) Avaliar de que forma possíveis mudanças nas dinâmicas municipais e regional
na organização e uso do solo a partir da implantação e operação do Ramal
podem afetar a qualidade de vida e a reprodução física e cultural das
comunidades indígenas;

i) Avaliar o impacto da instalação da obra, em especial em relação aos
trabalhadores alocados para a região durante a sua construção;

j) Avaliar os impactos do empreendimento no incremento do processo de
concentração fundiária e da especulação imobiliária na área definida para
estudo; na ocupação irregular da terra indígenas; no adensamento populacional
de localidades, vilas, assentamentos e colocações de referência, devido à
chegada de população atraída por atividades associadas ao empreendimento;
k) Avaliar os impactos da atividade ou empreendimento no aumento da violência,
de ilícitos e a intensificação de conflitos pela ocupação e uso da terra e outros
recursos naturais entre índios e não-índios;

1) Avaliar demais impactos às terras e aos grupos indígenas - emissão de ruídos,
poeiras e resíduos sólidos; aumento do trânsito de pessoas e veículos; riscos de
acidentes; aumento da incidência de doenças, etc;

m) Avaliar os obstáculos intensificados pelo empreendimento no processo de
regularização fundiária de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas;
n) Avaliar os impactos decorrentes do aumento da demanda sobre serviços
públicos (notadamente saúde e educação) utilizados pelos índios, observando se
os municípios de referência para as comunidades indígenas são também os
municípios de referência para o empreendimento e seus trabalhadores. As
questões relativas á saúde indígena devem ser informadas á Funai e tratadas
junto ao Ministério da Saúde/SESAI;

o) Prognosticar os efeitos cumulativos, sinérgicos e globais entre o Ramal e demais
atividades/empreendimentos na região.

IX. Percepção dos grupos indígenas quanto ao empreendimento
Apresentar a percepção do grupo indígena perante o Ramal, considerando também:
a) Os impactos diagnosticados e já identificados pelas comunidades;
b) Se há relação entre a expectativa de compensação e eventuais dificuldades no
acesso a políticas públicas;
c) O nível de informação recebida e demandadas por informações complementares.

X. Matriz de impacto e Medidas/Programas de Mitigação e de Controle

a) Para melhor visualização deve ser apresentado Mapa que contemple o
empreendimento, as terras indígenas e outros empreendimentos e ou ocupações
e atividades na área de influência, ex. Unidades de Conservação, municípios,
localidades, vilas, assentamentos, colocações, fazendas, etc.

b) Deve ser elaborada matriz com sistematizaçào dos impactos, relacionando-os às
medidas propostas. A matriz específica para o componente indígena deve contar
com reavaliação quanto à magnitude das interferências a partir dos programas
previstos. A matriz deve indicar aspectos básicos, tais como: etapas (pré10

execução, instalação e operação do empreendimento); processos; impactos
(benéficos e adversos); causa-consequência (sob a ótica do componente
indígena); temporalidade; grau de reversibilidade; abrangência; propriedades
cumulativas e sinérgicas; relevância; magnitude com e sem medidas; etc. Deve
indicar ainda diretrizes executivas gerais de ações/medidas, assinalando o caráter
indenizatório, preventivo, mitigatório, de controle ou corretivo das mesmas.
c) Devem ser indicadas ações e medidas cabíveis, contemplando:
i.

A mitigação e controle dos impactos socioambientais decorrentes do
empreendimento, as quais deverão ser devidamente descritas com o objetivo
de sustentar a sua aplicabilidade (a fim de que sejam mais bem detalhadas na
próxima fase de licenciamento, qual seja, o desenvolvimento do Componente
Indígena do Plano Básico Ambiental CI-PBA). As medidas devem visar á
sustentabilidade dos modos e estilos de vida das comunidades, ao incentivo
aos conhecimentos tradicionais indígenas e ao estímulo ás atividades que não
enfraqueçam a estrutura sócio-política e comunitária.

ii.

A possibilidade de adaptação de outras ações propostas nos estudos
ambientais (EIA, PBA) ás especificidades indígenas, buscando evitar a
sobreposição de programas socioambientais ou de monitoramento e controle
ambiental.

iii.

A possibilidade de que os impactos prognosticados incidam diferencialmente
em termos geracionais e de gênero (o que pode ensejar a proposição de
medidas de controle e mitigatórias específicas para determinados
componentes societários).

d) As propostas de ações para indenização, prevenção, controle e/ou mitigação dos
impactos a serem detalhadas na próxima fase do licenciamento, deverão ser
formuladas tendo em vista a correlação entre programas e impactos, integrando
o ponto de vista indígena às análises efetuadas e considerando:
i.
Componentes socioculturais afetados;
ii.
Eficácia preventiva, mitigadora, corretiva ou compensatória;
iii.
Fases da atividade/empreendimento;
iv.
Adequação/adaptação das medidas ás especificidades indígenas;
v.
Agente responsável 9empreendedor);
vi.
Possíveis interfaces com outras instituições, órgãos municipais,
estaduais, federal e/ou projetos;
vii.

Prioridades.

e) Com base na avaliação de impactos, deverão ser identificadas medidas e
programas que possam eliminar ou, em sua impossibilidade, minimizar os
impactos negativos da pavimentação da rodovia, bem como medidas que possam
maximizar os impactos benéficos do projeto. Essas medidas devem sem
implantadas buscando-se a sustentabilidade dos grupos indígenas e suas terras, o
incentivo aos conhecimentos tradicionais indígenas - de acordo com sua
realidade social e especificidades -, observando também os impactos das
medidas propostas na organização social e política indígena. As medidas de
controle e mitigatórias deverão ser consolidadas em programas (CI-PBA), os
quais deverão contemplar, minimamente:
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i.

Introdução

ii.

Objetivos

iii.

Metas

iv.

Indicadores

v.

Público-alvo

vi.
vii.

Metodologia
Elementos de Custo: Recursos Humanos,
Construção Civil
Çronograma das atividades
Articulação Institucional
Interação com Outros Programas Ambientais
Legislação Aplicável e Requisitos legais
Responsáveis Técnicos pela Elaboração

viii.
ix.

x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

Recursos

Materiais,

Responsável pela execução das ações (ref. Empreendedor)
Responsável pelo acompanhamento (ref. Conselho Gestor e Funai)
Referências

Há que se destacar que as medidas indicadas não devem substituir políticas públicas e
ações do Estado, e sim complementá-las ou reforçá-las, caso seja detectada a relação de
"causa-efeito-medida" em relação aos impactos diagnosticados. Deve ser observado
que:

a) Não deve haver sobreposição dos programas apresentados com as ações já em
execução nas Terras Indígenas em epígrafe. Essas ações devem ser consideradas
podendo ser proposta complementaçao ou continuidade;
b) A Funai poderá indicar procedimentos e orientações adicionais para o
detalhamento futuro das medidas, tendo em vista os resultados da avaliação de
impactos.
XI. Análise de Viabilidade

Análise integrada e avaliação quanto á viabilidade socioambiental do projeto,
considerando:

a) O contexto de desenvolvimento regional e os impactos cumulativos e sinérgicos
dos empreendimentos previstos para a região;
b) As condições necessárias á reprodução física e cultural dos povos indígenas;
c) A eficácia das medidas propostas para minimizar ou eliminar os impactos
negativos diagnosticados;
d) A garantia da não-violação de direitos indígena legalmente constituídos.

4. OBSERVAÇÕES GERAIS:
- O presente TR tem validade de 1 (um) ano.
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- Devem ser elaboradas atas/memórias das reuniões, a serem anexadas ao estudo,

juntamente com as listas de presença e outros documentos pertinentes (incluindo
registro visual, caso autorizado pelos índios).
- Recomenda-se que, quando da entrega do estudo, o responsável encaminhe check-list
sinalizando o atendimento dos itens do presente Termo. Os itens deste Termo de
Referência, eventualmente não atendidos, deverão ser citados e justificados,
referenciando-os.

- Todas as peças técnicas devem apresentar, em sua capa ou frontispício (i) o nome do
produto junto à Funai, (ii) nomenclatura do empreendimento conforme o órgão
licenciador, (iii) número do processo na Funai e no órgão licenciador, (iv) qualificação
do empreendedor e empresa de consultoria, (v) equipe técnica e (vi) mês de conclusão e
entrega à Funai
- E imprescindível que o estudo original seja devidamente assinado por todos os
integrantes da equipe, e rubricado em todas as suas páginas.

O empreendedor deverá:
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

Custear os estudos e execução das atividades, incluindo a realização de reuniões,
alimentação, logística de deslocamento dos índios, e quaisquer gastos oriundos de
ações relacionadas ao processo de licenciamento do empreendimento;
Submeter à aprovação prévia da CGLic/FUNAI o Plano de Trabalho e o currículo
dos consultores que irão desenvolver os trabalhos
Solicitar formalmente autorização à Funai quando for necessário o ingresso nas
terras indígenas, e comunicá-la quanto a quaisquer incidentes ocorridos em campo;
Garantir que a legislação vigente e as normas estabelecidas sejam cumpridas por
todos os profissionais ou empresas contratadas para execução dos trabalhos
relacionados ao licenciamento da obra;
Respeitar o conteúdo dos relatórios elaborados pelos profissionais contratados,
sendo facultado ao empreendedor o envio de considerações acerca das peças
técnicas no ato do protocolo do Estudo;
Encaminhar os documentos relativos à realização dos estudos à Coordenação Geral
de Licenciamento Ambiental - Funai Sede Brasília;
Preparar os seus trabalhos para compreensão das especificidades indígenas;
No caso de realização da obra, implantar e executar os programas de mitigação,
compensação e controle ambiental no âmbito do componente indígena;
O estudo deve ser entregue em quatro vias assinadas e impressas em tamanho A4
(preferencialmente frente e verso, papel reciclado) e em formato digital (CDROM), sendo as vias: I) Funai/Sede - CGLic, II) Coordenações Regionais (3) e III)
Biblioteca da Funai Sede;
Protocoloar o Estudo do Componente Indígena com antecedência mínima de 90
(noventa) dias em relação á expectativa de solicitação da emissão da Licença Prévia
ao órgão ambiental competente.

Os contratados deverão observar o cumprimento dos itens abaixo:
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1 É vetada a coleta de qualquer espécie (fauna, flora, recursos minerais) nas terras
indígenas, bem como a realização de pesquisa, em qualquer campo, relativa às
práticas com conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético;
1 Fotografias, gravações e filmagens, poderão ser realizadas somente com
autorização dos índios. Os objetivos e a utilização de qualquer informação e/ou
registro áudio e/ou visual coletados estarão restritos aos propósitos dos estudos,
sendo vedada sua utilização para quaisquer outros fins (Portaria Funai n° 177 de
16.02.06 - DOU 036 de 20.02.06 seção 01 pg 26);

Os contratados pelo responsável deverão cumprir todas as disposições legais
aplicáveis, observando rigorosamente a legislação que trata dos direitos
indígenas (Constituição Federal de 88, Arts. 231 e 232 e Lei n. 6001/73 -

Estatuto do índio), da proteção do patrimônio genético e conhecimento
tradicional associado (Convenção de Diversidade Biológica, Decretos n°
4.946/2003, n° 3.945/2001 e a Medida Provisória n° 2.186-16/2001), dos direitos
autorais, Lei n. 9.610/1998.

Cada pesquisador componente da equipe que realizará os estudos deve assinar
um Termo de Compromisso (modelo anexo), assegurando que as exigências dos
tópicos anteriores sejam cumpridas.
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TERMO DE COMPROMISSO INDIVIDUAL

(com normas de conduta)
1.

Identificação

Nome;

CPF:

RG:
Nacionalidade:
Profissão:

Registro Profissional em Conselho (se houver):
N". de Registro no Cadastro Técnico Federal Ibama:

2. Objetivo da solicitação
Eu,
Indígena

solicito
o
ingresso
na
Terra
com o objetivo de realizar pesquisa/estudo/levantamento, de
no âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento denominado
e comprometo-me a:

3.
1.

Obrigações legais

Respeitar toda a legislação brasileira e tratados internacionais de proteção dos recursos naturais, toda a legislação brasileira
relativa a pesquisa, expedições científicas, patentes e segredos de indústria, bem como todos os termos da Convenção sobre

Diversidade Biológica. Observar em especial as disposições legais aplicáveis que tratam dos direitos indígenas

(Constituição Federal de 88, Arts. 231 e 232 e Lei n. 6001/73 - Estatuto do índio), da proteção dos recursos genéticos e
conhecimento tradicional associado (Convenção de Diversidade Biológica, Decretos n°. 4.946/2003, n°. 3.945/2001 e a
Medida Provisória n°. 2.186-16/2001). dos direitos autorais. Lei n. 9.610/1998;

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Não retirar dos limites da terra indígena qualquer tipo de material biótico;
Não utilizar a pesquisa para fins comerciais e não patentear quaisquer de seus resultados;
Não divulgar quaisquer conhecimentos sobre características de espécies manejadas pelos índios sem prévia autorização das
comunidades indígenas envolvidas;
Adequar o projeto às modificações na legislação federal ou estadual que, porventura, vierem a ocorrer ao longo do
desenvolvimento da pesquisa;
Não fazer nenhum uso do material coletado para além dos objetivos da autorização, sendo que qualquer outra utilização do
material deverá ser objeto de um novo processo;
Comunicar imediatamente a Funai local e a CGLIC no caso de quaisquer incidentes ocorridos em campo;
Apresentar comprovante de vacinação atualizado (carteira de vacinação) inclusive contra moléstia endêmica na área,
quando for caso e de atestado médico de saúde não portador de moléstia contagiosa;
Fotografar, gravar ou filmar somente com autorização por escrita dos índios, sendo sua utilização restrita aos propósitos dos
estudos, sendo vedada, portanto, sua utilização para quaisquer outros fins, inclusive comerciais, em consonância com a
Portaria Funai n". 177 de 16.02.06 (DOU 036 de 20.02.06 seção 01 pg. 26). As imagens não devem ser expostas em sites de
relacionamento ou em qualquer meio de divulgação.

4.

Normas de conduta em Terras Indígenas

Ida às aldeias: as atividades que se pretendem realizar dentro das Tis devem ser discutidas e pactuadas com as Unidades Locais
da Funai quanto às Tis sob sua jurisdição, e devem estar de acordo com esse termo de conduta. No caso de prestação de serviços,
as atividades devem se restringir às contratadas, cumprindo os prazos estabelecidos. Ao chegar na aldeia, deve-se apresentar os
planos de trabalho aos indígenas.
Postura: recomenda-se aos não índios evitar o uso de roupas, objetos ou mídias (filmes, músicas, jogos de celular entre outros)
de conotação pornográfica, racista ou religiosa. Também deve ser evitado o uso de sungas, biquínis, ou outras peças íntimas nas

aldeias, ainda que para tomar banho nos rios. É proibido assediar sexualmente os indígenas ou aceitarqualquer tipo de assédio,
mesmo que tenha o consentimento.
Saúde: tendo em vista a situação de vulnerabilidade epidemiológica dos povos, os não índios não devem ingressar nas referidas

Tis portando nenhuma doença infecto-contagiosa (gripe, sarampo, rubéola, varicela, dermatoses, coqueluche, escabiose, entre
outras). Recomenda-se diagnose por médicos especializados e exige-se a atualização contínua da cobertura vacinai.
Uso de Armas: o porte e uso de armas de fogo são exclusivos aos funcionários das forças de segurança pública.
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Drogas e bebidas alcoólicas: É terminantemente proibido o ingresso, porte e consumo de bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas,
bem como ingressar nas Terras Indígenas apresentando sintomas de uso dos mesmos. Sendo vedado oferecer, sugerir óu
consumir, junto com os indígenas, drogas ou bebidas deferentes daquelas tradicionalmente consumidas.
Linguagem: é solicitado aos não índios que, dentro das Tis, seja evitado ao máximo os palavrões, xingamentos, gírias e
expressões que denotem preconceitos e/ou pontos de vista depreciativos em relação aos índios.
Alimentação: considerando as particularidades alimentares tradicionais desses povos, é terminantemente proibida a distribuição

de certos gêneros alimentícios ricos em açúcar, óleo e sal para os indígenas tais como balas, doces, bombons, pirulitos.
chocolates, salgadinhos industrializados ("chips"), suco em pó industrializado ("Ki-Suco", "Tang", entre outros), condimentos,
bolachas doces recheadas, refrigerantes, entre outros. Além de provocar graves enfermidades como diabetes, pressão alta e
cáries, a distribuição desses alimentos agrava o problema do lixo nas Tis.

Gestão do lixo: recomenda-se que dentro do planejamento logístico, as equipes minimizem os artigos descartáveis, evitando o
acúmulo de lixo. Além disso, é imprescindível que o lixo não orgânico não seja exposto ou descartado nas Terras Indígenas,
sendo recomendado que as equipes transportem o lixo para a cidade.
Biodiversidade: de acordo com a legislação brasileira, é proibida a retirada ou dano a quaisquer elementos e recursos naturais

provenientes do flora, fauna, solo, subsolo e cursos hídricos das Terras Indígenas, preservando-se a integridade e biodiversidade
do ecossistema local. Desta forma, coletas, caça e pesca são proibidas. Casos de equipes que permaneçam em campo durante

muito tempo podem pescar para a própria alimentação, desde que autorizados e acompanhados pelos indígenas e respeitando
acordos de pesca existentes.

Artesanato: os indígenas produzem artesanato a partir de diferentes matérias-primas,entre eles penas, ossos e dentes de animais

silvestres. É importante lembrar que de acordo com a Lei de Crimes Ambientais é proibido o comércio de qualquer peça que
faça uso desse tipo de material, portanto, deve-se ter cuidado ao aceitar presentes, comprar e encomendar artesanato dos
indígenas. Além disso, recomenda-se que toda troca ou negociação seja orientada pela Funai a fim de auxiliar no diálogo
conjunto na busca de um preço justo pelo trabalho realizado.

Proselitismo religioso: é terminantemente proibido o exercício de quaisquer atividades religiosas junto aos povos indígenas,
como hinos e cantos religiosos, rezas coletivas, tradução da bíblia, cantos e preces, bem como o uso de roupas com imagens ou
expressões religiosas.

Respeito à diversidade cultural: é solicitado aos não indígenas uma postura de respeito, dignidade e profissionalismoperante a
especificidade cultural dos povos indígenas. Lembre-se que você estará na casa de outras pessoas.
Uso de cartões de banco e senhas: atualmente, muitos indígenas recebem salários, pensões e benefícios através de contas

bancárias. Para tanto, podem demandar ajuda, mas é terminantemente proibido o empréstimo, retenção e uso de cartões de banco
e senhas de indígenas, mesmo quando solicitado.

Imprevistos: em situações não previstas nestas diretrizes, solicitamos que consulte as unidades locais da Funai,. Como
referência, adote sempre o princípio da precaução (Não faça) e do respeito.

Declaro estar ciente de tais informações e que posso responder civil, criminal e administrativamente pela não observância das
recomendações e proibições contidas nesse termo de compromisso individual, bem como estou ciente de que as autorizações
para entrada em Terra Indígena poderão ser suspensas a qualquer tempo desde que:
I. seja solicitada a interrupção por parte da comunidade indígena;
II. a pesquisa em desenvolvimento venha a gerar conflitos dentro da terra indígena;

III. haja a ocorrência de situações epidêmicas agudas ou conflitos graves envolvendo índios e não-índios.

Assinatura
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Cx. Postal n» 09566 Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1282 - 1745

www.ibama.gov.br

OF 02001.014519/2015-85 DILIC/IBAMA

Brasília, 24 de dezembro de 2015.
À Senhora

Marília Marreco Cerqueira
Chefe de Gabinete do Gabitene do Ministro/Ministério do Meio Ambiente

Esplanada dos Ministérios - Bloco B 5Q andar
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
CEP.: 70068901

Assunto: BR-319/AM. Resposta ao Ofício 1619/2015-GM-MMA.
REFERENCIA: OF 02001.024852/2015-01/AECI/GM/MMA

Senhora Chefe de Gabinete,

1.
Em atenção ao Ofício 1619/2015-GM-MMA, serve-se do presente para relatar
que, após a emissão do Despacho 02001.02836/2015-13 DILIC/IBAMA, o Ibama expediu o
Ofício 103/2015 - GABIN/PRESI/IBAMA ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes, informando não haver óbices para a suspensão do embargo imposto às
atividades de manutenção/conservação na BR-319/AM, segmento entre o km 250,0 ao km
655,7. Adicionalmente, comunico que o Ibama e o Dnit firmaram Termo Aditivo ao Termo
de Compromisso assinado em 22/06/2007, objetivando a adequação do licenciamento
ambiental da rodovia.

2.

Conforme Cláusula Segunda - Das Alterações do Termo Aditivo, compete ao

Órgão Estadual de Meio Ambiente do Amazonas (IPAAM) a condução do licenciamento
ambiental das obras de manutenção e conservação da BR-319/AM, no segmento
mencionado, e, por conseguinte, a adoção de providências visando à emissão das licenças
ambientais devidas.

3.
Cópia dos documentos citados seguem anexas para serem encaminhadas ao
Senado Federal, em atendimento à solicitação contida no Ofício nQ 1856/SF (Protocolo
MMAn8 00000.034449/2015-00, 14/12/2015).

4.
IBAMA

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para esclarecimentos
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adicionais.

Atenciosamente,

MARCUS VINÍCIUS LEITE CABRAL DE MELO

Diretor Substituto da DILIC/IBAMA
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OF 02001.000028/2016-38 DILIC/IBAMA

Brasília, 04 de janeiro de 2016.
Ao Senhor

Rafael da Silva Rocha

Procurador da República do Ministério Público Federal/Pr/Amazonas
Av. André Araújo, nQ 358 - Aleixo
MANAUS - AMAZONAS
CEP.: 69060000

Assunto: Resposta ao Ofício n° 530/2015/2SOFCIV/PR/AM - PA
1.13.000.000307/2014-19 - Protocolo IBAMA n^ 02001.025376/2015-37.

Senhor Procurador da República,

1.
Em atenção ao Ofício n° 530/2015/2°OFCIV/PR/AM, encaminho os documentos
anexos, conforme solicitação Ministerial. No caso, a cópia dos dois últimos volumes do
processo de licenciamento ambiental da BR-139 (Porto Velho/RO - Manaus/AM), relativos
ao Processo IBAMA nQ 02001.006860/2005-95.

2-

t

Coloco-me a disposição para eventuais esclarecimentos que se façam

necessários.

Atenciosamente,

^44^—

MARCUS VINÍCIUS LEITE CABRAL DE MELO
Diretor Substituto da DILIC/IBAMA

IBAM*
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^A/IEAMA/JED^PROTOCÕLÕ~

Documento -npo:~f7?/j*/ - '

K^. 02001.0 00^07^5^
Recebido em-18/1/2016
Assinatura

Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Oficio n° 3*2, /2016/DPP

Brasília, fj dejaneiro de 2016.

Á Sua Senhoria o Senhor
Artur Nobre Mendes

Diretor de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável-DPDS

Fundação Nacional do índio - FUNAI
Brasília/DF

c/c: A Sua Senhoria o Senhor
Thomaz Miazaki de Toledo
Diretor de Licenciamento Ambiental

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA
Brasília/DF

Assunto: BR-319/AM - Encaminha Coordenadas Geográficas do trecho pavimentado.
Anexo: Mapa com coordenadas do trecho pavimentado
Cópia do Ofício n.° Í374/2015/DPDS/FUNAI-MJ

Senhor Diretor,
1.

Em referência ao

enviado ao LBAMA com

item 4 do Ofício n.° 1374/2015/DPDS/FUNAI-MJ, cópia anexa,
có pia para este Departamento, encaminhamos mapa contendo as

coordenadas geográficas do reçho pavimentado da rodovia BR-319/AM.

2.

Sem mais para o n

, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se

fizerem necessários.

Atenciosamente,

Adailton Cardoso] Dias
Lde Planejamento'e Pesquisa

SAN - Sc.ordeAutarquias Norte - Quadra 3- Lo(c A
Edifício Núcíeo dosTníupones - Fone: (61) 33J54000

CEP: 70.040-920 - Brasília©F - www.dn1l.g9v^r
CNPJ do DNTT: 04W2707/0001 -00
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Legenda

Sistema de Referencia: SIRGAS 2000
Data: 11/01/2016

oordenada Geográficas
TAC
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87.5
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RT Jeú de M Cardoso

Massa Dágua
AMAZONAS

Trecho AM

RONDÔNIA

Rodovias Estaduais

Seces Municipais

1/5
•

2015

Pontos levantaoos
Trecho RO

• Rodovias ledeiais
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Dynatest

accenture
Hígh^performance. Detivered.

rdenada Geográficas
TAC

BASE:

SNV

Pontos Levantaoos

Massa D'agua

Trecho RO

AMAZONAS
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RONDÔNIA
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2015

Name BR-319_AM(CoofdenadasTAC)
RT Jeú de M Cardoso

Rodovias Federais
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

°^

DIRETORIA DE PROMOÇÃO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Setor Bancário Sul, quadra 02, lote 14 - Edifício Cleto Meireles. 6o andar
70070-120 Brasília/DF

Telefone: (61) 3247.6801/6900 - E-mail: dpds@funai.gov.br

Ofício n° 4^/2016/DPDS/FUNAI-MJ

Brasília, tfés janeiro de 2016.

A Sua Senhoria o Senhor

THOMAZ MIAZAKI DE TOLEDO
Diretor de Licenciamento Ambiental

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama
70818-900 Brasília-DF

Assunto. Licenciamento ambiental da rodovia BR 319 (Manaus/AM - Porto Velho/RO),
sub-trecho entre os km 250 a 655,7 (entrocamento com a BR-230 em Humaitá/AM).
Referência: Processo Funai n° 08620.002480/2007-32 e processo IBAMA n°
02001.006860/2005-95.

Senhor Diretor,

1.
Foi encaminhado a V. Sa., por meio do Ofício n° 1374/2015/DPDS/FUNAI-MJ,
datado de 14.12.2015, o Termo de Referência definitivo para elaboração dos Estudos do

Componente Indígena do trecho licenciado do empreendimento em referência.
2.

No entanto, o Termo de Referência foi encaminhado com um erro material

configurado na inclusão da terra indígena Ipixuna entre as abarcadas no componente indígena.

t

3.
Portanto, levando-se em conta que a terra indígena Ipixuna localiza-se a uma
distância de 59,5 km da rodovia, solicitamos a V. Sa. que a desconsidere do Termo de Referência
emitido, de forma que os estudos do Componente Indígena envolvam somente as terras

indígenas Apurinã do Igarapé Tauamirim, Apurinã do Igarapé São João, Ariramba, Nove de
Janeiro e Lago Capanã.

4.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional por meio da

Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental, com o assessor técnico Rodrigo Bulhões
Pedreira, por meio do telefone (61) 3247-6827 ou pelo correio eletrônico
rodrigo.pedreira@funai.aov.br.

Atenciosamente,

\.

ARTU

Com cópia para Valter Casimiro Silveira, Diretor-Geral do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, SAN Q.03 BI. A, Ed. Núcleo dos Transportes, CEP:
70.040-902, Brasília/DF

í hcrOAlto Lií^, g
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^tâ/U (JÁ

qàtiana Veil de Souza

Cooidsnadora de Licenciamento de

Transportes. ó^0Sfin/17l

COTRAJCGTMO/DILIC/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTTrUTO BRASILEIRO do meio ambiente edos recursos naturais renováveis
Gabinete da Presidência

SCEN Trecho 2Ed. Sede do Ibama -C«. Postal n» 09566 Brasília -DF
CEP: 70818-900 e 61) 3316-1001 at 1003
www.ibama.gov.br
rs

OF 02001.000669/2016-92 GABIN/PRESI/IBAMA
Brasília, 22 de janeiro de 2016.

À Sua Excelência o Senhor
José Melo de Oliveira
Governador do Governo do Estado do Amazonas
Avenida Brasil, n° 3.925 - Compensa II MANAUS - AMAZONAS
CEP.: 69036110

Assunto: Licenciamento Ambiental BR-319/RO/AM.

Senhor Governador,

1 Em atenção ao Ofício n« 002/2016 que trata da solicitação de delegação do processo
refente as obras de pavimentação/reconstrução da rodovia BR-319, faço as seguintes
considerações:

2 Segundo odisposto na Resolução n° 237/97, em seu Art. 4°, compete ao IBAMA o

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades com significativo impacto
ambiental de âmbito nacional ou regional, localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais
Estados; em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União,
legislação vigente à época da abertura do processo.

3 Acompetência federal para a execução do licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em terras
indígenas; localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela
União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); elocalizados ou desenvolvidos em

2(dois) ou mais Estados, foi confirmada pelo Art. 7°da Lei Complementar n« 140/2011.
5 Destaco, que oprocedimento de licenciamento ambiental para as obras de

pavimentação e restauração da BR-319/AM, data de 2005 (processo n»
02001 006860/2005-95). Esse processo permanece em vigor, sendo que o IBAMA emitiu
novo Termo de Referência para aelaboração de EIA/RIMA para aintervenção pretendida
(implantação, restauração epavimentação da rodovia) em outubro de 2014 eaguarda a
MIji
IBAMA

22/01/2016-10:38

ministério do meio ambiente

instituto brasileiro do meioambiente e dos recursos naturais renováveis
Gabinete da Presidência

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama- Cx. Postal n«09566Brasília - DF
CEP: 70818-900 e 61) 3316-1001 at 1003
www.ibama.gov.br

conclusão desses estudos por parte do DNIT.

6. Destaco a existência de Termo de Acordo e Compromisso, entre IBAMA e DNIT, de

2007 aditivado em 2015, que estabeleceu a autorização de obras de restauração nos

segmento A(km 0,0 a177,8), segmento B(km 655,7 a887,4), econtinuidade das obras de
pavimentação/reconstrução no segmento C(km 177,8 a 250).

7. Ressalto que o processo de licenciamento da BR 319 é questionado judicialmente, com
a existência de duas Ações Civis Públicas por parte do Ministério Publico Federal do
Amazonas (n° 2005.32.00.004906-7, 2005.32.00.005731-4 e 0014031- 38.2015.4.01.3200),
instauração do Inquérito Civil 1.13.000.001678/2009-42).

8. Nesse sentido, no decorrer do processo o Ibama lavrou diversos Autos de Infração
lavrados em desfavor do DNIT.

11. Portanto, trata-se de um processo de licenciamento ambiental polêmico, com histórico
complexo e com reflexos na Política de Proteção da Florestal Amazônica, que excedem aos
limites territoriais do Estado do Amazonas.

12. Nesse sentido,o Ibama informa a impossibilidade de celebração de Acordo de

Delegação de Competência para acondução do processo de Licenciamento Ambiental das
Obras de Implantação e Pavimentação da BR-319/AM/RO em favor do Instituto de
Proteção Ambiental do Amazonas.

13.Contudo, no intuito de garantir a execução com celeridade do licenciamento das obras

para manutenção da trafegabilidade do trecho inserido no Estado Amazonas (km 250 ao

km 655,7), objeto de preocupação do Estado do Amazonas, caso o IPAAM tenha
impedimentos para prosseguir com este licenciamento, oIbama manifesta interesse em
celebrar Acordo de Delegação de Competência no termos do Art. 04 da LC 140/2011 para

a condução no âmbito federal do processo de licenciamento ambiental das obras de
manutenção/conserva da BR 319.
I

s^\

Atenciosamente,

FLENE RAMOS
ente do IBAMA

IBAMA
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Documento -Tipo:

IÇ/V '

¥ N«. 02001.0 0lZ/ü/2016-^J
Recebido em: 27/1/2016

OFÍCIO N. 10/2016/2°OFCIV/PR/AM

Assinatura

Manaus, 15 de janeiro d

A Senhora

MARILENE RAMOS

Presidente do IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Nat
Renováveis
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama

CEP: 70818-900

Brasília - DF

Ref.: PA 1.13.000.000307/2014-19 (fazer referência na resposta).

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a

cordialmente,

e

no interesse do

Procedimento

de

Acompanhamento em epígrafe, instaurado para acompanhar o planejamento e as obras da
BR-319, que liga Manaus/AM a Porto Velho/RO, do ponto de vista da regularidade ambiental,
venho expor e requerer o seguinte:

Conforme reportagem do portal G1, da data de hoje (em anexo), o Governo do
Estado do Amazonas teria apresentado ao IBAMA uma proposta de Termo de Cooperação
Técnica visando à assunção integral, pelo OEMA, do licenciamento ambiental da BR-319, com

suposto fundamento no art. 7o da Resolução CONAMA 237/97 e no art. 13 da Lei
Complementar n. 140/2011, dispositivos que proíbem o fracionamento e determinam que o
licenciamento ambiental seja realizado por um único nível de competência (ente federativo).
A solicitação também estaria lastreada nas normas que estabelecem a

possibilidade de delegação, do IBAMA para os Estados, de licenciamentos de atividades com
significativo impacto ambiental de âmbito regional (art. 4o, II da Resolução CONAMA 237/94 e
art. 5o da LC 140/2011).
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS
Av. André Araújo, 358 - Aleixo - CEP 69.060-000 - Telefone: (92) 2129-4756
www.pram.mpf.qov.br
Eram-oficio2@mpf.mp.br

Analisando tais informações, atente-se ao fato de que a questão da

competência/atribuição para o licenciamento ambiental da BR 319 está sub judice,
sendo que a Justiça Federal já reconheceu a ilegalidade do fracionamento do
licenciamento

ambiental

da

BR-319

(decisão

liminar

na

ACP

n.

0014031-

38.2015.4.01.3200/7a Vara).

Ainda não foi proferida decisão de mérito na Ação Civil Pública ajuizada quanto
ao pedido de condenação do IBAMA na obrigação de não fazer, consistente em não

delegar, por meio de Convênio ou outro instrumento qualquer, o licenciamento

ambiental (no todo ou em parte) de qualquer obra, atividade ou intervenção em qualquer
trecho da BR-319, por consistir em violação ao art. 4o da Resolução CONAMA 237/97, e
art. 7o, inciso XIV da Lei Complementar n° 140/2011, que prevêem que "são ações
administrativas da União (a serem executadas pelo IBAMA): (...) promover o licenciamento
ambiental de empreendimentos e atividades (...) localizados ou desenvolvidos em unidades de

conservação instituídas pela União, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs) (alínea d);
localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados (alínea e)".

Ou seja, qualquer delegação neste momento é temerária, uma vez que a
Justiça ainda não apreciou de forma definitiva o argumento de que a mesma consistiria numa
nova modalidade de fracionamento do licenciamento ambiental, isto é, de acordo com o

grau de impacto da atividade. Trata-se de expediente proibido pelo art. 7o da Resolução
CONAMA 237/97, segundo o qual "os empreendimentos e atividades serão licenciados
em um único nível de competência".

Daí porque, precisamente, o pedido feito pelo MPF nos autos judiciais é que
seja determinado ao IBAMA se abstenha de delegar, por meio de convênio ou outro

instrumento qualquer, o licenciamento ambiental (no todo ou em parte) de qualquer
obra, atividade ou intervenção em qualquer trecho da BR-319, até o julgamento final da

presente ação, e que as eventuais cominações de astreintes a serem fixadas por Vossa
Excelência sejam também direcionadas aos gestores públicos responsáveis pelo cumprimento
da ordem judicial, em atenção ao princípio da efetividade do processo.

ÚNICO
PR-AM/2016
ENV.

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS
Av. André Araújo. 358 - Aleixo - CEP 69.060-000 - Telefone: (92) 2129-4756
www.pram.mpf.aov.br

p_ram-oficio2@mpf.mp.br

O MPF continua a defender que, no caso do licenciamento da BR 31

competência é federal, pois em um segmento do "trecho do meio" - códigos PNV
319BAM0150 e 319BAM0140 (entre Manicoré e Tapauá) - a rodovia é lindeira ao Parque

Nacional Nascentes do Lago Jari, em um lado, e do outro, no mesmo segmento, à Reserva
Extrativista do Lago do Capanã Grande. Ambas são UCs federais.
Ainda, conforme o Decreto n° 8.347/2015, que regulamenta a LC n° 140/2011 a

respeito da competência para o licenciamento ambiental:

Art. 3a Sem prejuízo das disposições contidas no art. 79, caput. inciso XIV alíneas "a"
a "a", da Lei Complementar ng-140. de 2011, serão licenciados pelo órgão ambiental

federal competente os seguintes empreendimentos ou atividades:
I - rodovias federais:

a) implantação;

b) pavimentação e ampliação de capacidade com extensão igual ou superior a
duzentos quilômetros;

c) regularização ambiental de rodovias pavimentadas, podendo ser contemplada a

autorização para as

atividades de

manutenção, conservação,

recuperação,

restauração, ampliação de capacidade e melhoramento; e

d) atividades de manutenção, conservação, recuperação, restauração e melhoramento
em rodovias federais regularizadas;

No caso concreto, trata-se de implantação de rodovia federal, ou no mínimo, em

um entendimento equivocado, de sua "pavimentação ou manutenção". Portanto, reafirma-se
assim a competência federal para o licenciamento.

Ainda que venha a ser celebrado um Convênio de Delegação entre IBAMA e

IPAAM para o licenciamento da BR319, o que se admite apenas para argumentar, pois
reiteramos que tal convênio seria ilegal diante das circunstâncias do caso concreto, a
Portaria

Interministerial n. 423/2011

não permite conservação em rodovia não

pavimentada. Observe-se que, neste trecho em questão, o próprio DNIT classifica que a
rodovia está entre "leito natural" e "implantada", nos termos das definições técnicas
utilizadas pelo órgão, e não "pavimentada".
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Por fim, deve ser observado que o trecho do meio (405,7km), que necessita

do licenciamento ambiental, não possui ainda Estudo de Impacto Ambiental
apresentado pelo empreendedor e aprovado pelo órgão licenciador - após a rejeição das
três versões do estudo anteriormente apresentadas.

Essa circunstância torna inviável a delegação total do licenciamento para o
Estado do Amazonas, como pretende o Governador, pois se trata de rodovia interestadual e
a recuperação de sua trafegabilidade causaria impactos socioambientais também no
Estado de Rondônia, os quais deixariam de ser avaliados.

J
Com efeito, o fracionamento de uma obra interestadual (e do seu próprio estudo
de impacto ambiental), para permitir que seja licenciada por trechos a cargo de cada Estado
onde se desenvolve, fere um dos principais objetivos da AIA, que é, justamente, a correta
avaliação dos impactos sociais e ambientais de cada empreendimento, a fim de que possam
ser, em cada caso concreto, estabelecidas as mais adequadas e suficientes medidas
mitigatórias ou compensatórias de tais impactos;

Portanto, considerando esses argumentos, requisito, no prazo de 30 (trinta)
dias, informações sobre a celebração de instrumento (Termo de Cooperação Técnica ou
outro) com o Estado do Amazonas, para repassar, no todo ou em parte, qualquer
atribuição referente ao licenciamento ambiental da BR-319.

J
Atenciosamente,

RAFAEL

Procurador da R

No AM, termo de cooperação propõe que Ipaam
licencie obras da BR-319

Termo de cooperação propõe que Ipaam faça licenciamento
ambiental.

Governador quer que Estado seja 100% responsável por
liberação da BR.

Do Gl AM
Facebook

-

•.

Ponte sobre oIgarapé Jordão éomarco do início da área alvo de impasses entre DNIT e

IBAMA (Foto: Adneison Severiano/Gl AM)

Um termo de cooperação foi proposto pelo Governo do Amazonas ao Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente eRecursos Naturais Renováveis (Ibama) eao Ministério do Meio Ambiente (MMA) para
assegurar que olicenciamento ambiental das obras da BR-319 seja expedido pelo Insütuto de

Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam). AsoUcitação foi feita por ofício, que foi
enviado aos órgãos federais no dia 4de janeiro, segundo informou aSecretaria de Estado de
Comunicação Social.

Aproposta do governador José Melo éque oIbama transfira toda acompetência das obras de
recuperação da BR-319 para oEstado. Até então, tanto oIbama como oIpaam dividiam a
competência dos licenciamentos da estrada. Nos documentos assinados pelo governador são
apresentados fundamentos jurídicos para que as deliberações sejam feitas apenas pelo órgão
estadual.

Entre os fundamentos legais sustentados pelo Governo está oArtigo 7o da Resolução do Conama n°
237/1997 eoartigo 13 da Lei complementar n° 140/2011, que impossibilitam ofracionamento do
licenciamento ambiental edeterminam que os empreendimentos eatividade sejam licenciados em
um único nível de competência, ou seja, por um único ente federativo.

Asolicitação também argumenta que oartigo 4o, inciso 2o da Resolução Conama n° 237/1997 eo
artigo 5o da Lei Complementar n° 140/2011 -que fixou normas para acooperação entre os entes
federativos na proteção do meio ambiente -estabelece que oIbama poderá delegar aos Estados o
licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando,
quando possível, as exigências.

Por meio de assessoria de imprensa, odiretor jurídico do Ipaam, Geu Linhares, informou ao

governo que orepasse da competência para oIpaam poderá corrigir conceitos discordantes em
relação àobra, Amedida permitiria, assim, acontinuação do projeto de recuperação da rodovia,
conforme o gorvenador.

Impasse

No final de 2015, ogovernador José Me ose reuniu com representantes do Ibama, Ministério

Pnhliro Federal (MPF) eIpaam. para tratar do impasse. No encontro chegou-se ao consenso de que

aemissão do laudo ambiental que autoriza as obras não poderia ser feita de forma fragmentada,
como vinha acontecendo.

Anteriormente, um acerto entre oDepartamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) eo
Ibama tentou dividir com oIpaam, sem anuência do órgão estadual, aresponsabilidade de autorizar
alguns tipos de intervenções na estrada federal, como reformas.

Ocompartilhamento das competências na expedição dos.ticenciamentos ambientais foi vedado pela
Justiça Federal após ação civü pública, impetrada pelo procurador da República, Rafael Rocha, o
que ....pendeu os trabalhos na BR-319. Um mês depois oTribunal Regional Federal da Ia Região
(TRFn suspendeu aliminar sob alegação de que oembargo das obras traria "graves danos
públicos".
BR- 319

ABR-319, que liga Porto Velho eManaus, possui três trechos em obras. Para otrecho central, de
405 7km oIbama emitiu em 2007 um Termo de Referência que solicitava arealização de Estudo

de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental (Eia/Rima). Em 2009, após adevolução de
dois estudos, uma terceira versão do Eia/Rima foi elaborada pelo Dnit. Odocumento, porém, nao
reuniu subsídios mínimos para verificar aviabilidade ambiental do empreendimento.

Igarapé Jordão é dos mananciais que cortam a BR-319 no Amazonas (Foto: Adneison
Severiano/Gl AM)
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÂVEÍ^
Gabinete da Presidência

DESPACHO 02001.002032/2016-31 GABIN/PRESI/IBAMA

Brasília, 28 de janeiro de 2016
À Diretoria de Licenciamento Ambiental

Assunto: Requisição de informações sobre a celebração de instrumentos, referente
ao licenciamento ambiental da rodovia BR-319.
REFERENCIA: OF 02001.001415/2016-91/PR/AM

Interessado: Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Amazonas.
Para conhecimento e demais providências.

NEDIR CAMILÓ^DEJOLIVEIRA FERREIRA
Chefe de Gabinete Substituta do GABIN/PRESI/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Transporte

DESP. ENC. ABERT. 02001.000946/2016-67 COTRA/IBAMA

Brasília, 10 de agosto de 2016

Ao Arquivo Setorial da SETORIAL DILIC

Solicitamos o encerramento e abertura de volume do processo nQ
02001.006860/2005-95. Após o encerramento e abertura do volume tramite o processo
para a Coordenação de Transporte.

Atenciosamente,

t/uf,

VICIOU CASTRO FERNANDES DE SOUSA
Coordenador Substituto da COTRA/IBAMA
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 10 dias do mês de agosto de 2016, procedemos ao encerramento deste
volume n° XXVII do processo de ns 02001.006860/2005-95, contendo 190 folhas.
Abrindo-se em seguida o volume nQ XXVIII. Assim sendo subscrevo e assino.

MAYCON ROBERTO DA S. MARTINS

Responsável do(a) SETORIAL DILIC/IBAMA
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