
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DA 6ª REUNIÃO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL  GAS 
UHE JIRAU

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2018, deuse início à 6º Reunião do GAS UHE 
Jirau, às 14h30min, no Centro Cultural de Nova Mutum Paraná (Museu), com a presença dos 

técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) de Brasília e Rondônia, Energia Sustentável do Brasil S.A (ESBR), Ministério Público 

Estadual (MPE) de Rondônia, Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e 
Urbanismo (SEMUR) de Porto Velho e a comunidades da área de influência da Usina 

Hidrelétrica Jirau.Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2018, deuse início a 6º 
Reunião do GAS, às 14h30min, no Centro Cultural de Nova Mutum Paraná (Museu), com a 

presença dos técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) de Brasília e Rondônia, Energia Sustentável do Brasil S.A (ESBR), 

Ministério Público Estadual (MPE) de Rondônia, Secretaria Municipal de Regularização 

Fundiária, Habitação e Urbanismo (SEMUR) de Porto Velho e a comunidades da área de 
influência da Usina Hidrelétrica Jirau. Observação geral para o IBAMA: as listas de presença 

estão datadas em 27/11/2018 e a reunião aconteceu em 28/11/2018. Ainda na lista de 

presença consta 6º reunião do GAS da UHE Jirau. Entretanto, esta reunião é a 5º reunião do 

GAS da UHE Jirau. Nesta oportunidade, foram tratados os seguintes assuntos: O Senhor Luiz 

Suffiati (IBAMA/Brasília) deu início a reunião apresentando a pauta principal a ser discutida, a 
saber: Resumo da última reunião; Mancha do Reservatório e APP; Processo de Negociação e 

Demarcação de APP. O IBAMA e a ESBR fizeram alguns informes para título de conhecimento 

dos presentes das seguintes questões: IBAMA – Luiz Suffiati informou que é previsto que as 

reuniões dos Grupos de Trabalho Urbano e de Apoio a Atividade Pesqueira aconteça na 

segunda semana de fevereiro de 2019. Na oportunidade também será discutido o Estatuto do 

GAS; ESBR – Veríssimo Neto informou que: o processo sobre a questão do distrito de Abunã, a 
ESBR aguarda manifestação da justiça e que o processo está em análise no âmbito federal em 

Brasília; O alteamento da BR364 ocorrerá em 3 etapas. O primeiro trecho foi reduzido de 
22km para 10km, em função do avanço das obras, que tem previsão para conclusão da 

elevação até 31.12.2018 e previsão de conclusão total (com sinalização, guard rails e 

acabamentos) em janeiro de 2019; O segundo trecho, os projetos foram entregues e estão sob 
análise técnica do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); No dia 

11/10/2018 foi realizado a vistoria técnica na propriedade do Senhor Juvenal Nascimento dos 

Santos e da Senhora Maria Aparecida da Silva, Sica, com o intuito de atender à solicitação feita 
por eles durante a realização da 4ª Reunião do GAS, ocorrida no dia 19/09/2018. Neste 

sentido, destacou que o relatório de vistoria está em elaboração e logo será encaminhado ao 

IBAMA; sobre o acesso do Ramal Santo Antônio, informou que a Prefeitura Municipal de Porto 
Velho, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura (SEMAGRIC), não 

apresentou manifestação sobre a relação de material a ser disponibilizado para início da 
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manutenção do ramal. Neste sentido, a ESBR informou o cenário ao Ministério Público 

Estadual, IBAMA e Prefeitura, por meio de correspondência destacou que pela ausência da 

manifestação da SEMAGRIC e início do período chuvoso, isto é, em 2019. e que somente 

retomarão as obras após o período de inverno amazônico. MPE – Joseane Vasconcelos 

informou que: a prefeitura apresentou justificativas para o não cumprimento da melhoria do 

ramal Santo Antônio, portanto essa questão será tratada no ano de 2019. Associação 

ASPRECAN – Roberto Correia solicitou a inspeção da segurança da ponte sobre o rio Castanho, 

pois segundo ele, essa ponte não está segura para o trânsito, podendo ocorrer algum 

acidente; discordou do Sr. Veríssimo sobre a questão do alteamento da BR364 e sobre o 

distrito de Abunã; MPE – Joseane Vasconcelos respondeu para o Sr. Roberto que sobre a 

questão da ponte foram questionadas aos órgãos competentes sobre o projeto e sua 

construção e que foi informado pelos profissionais consultados pelo MPE que não há 

problemas no projeto e que o mesmo atende tecnicamente, mas que poderá encaminhar 

novamente para Dra. Aidee Torquato para realizar novos questionamentos a respeito do 

tema. ESBR – Veríssimo Neto apresentou o cronograma de negociação detalhado e informou 

que 102 propriedades estão aptas para início das negociações. IBAMA – Luiz Suffiati 

comunicou que a ESBR apresentou uma proposta de cronograma, o Ibama fez algumas 

alterações para melhorias, e logo o documento será oficializado. ESBR – Veríssimo Neto 

apresentou a equipe da empresa Carta Cartografia (Marcos Tomazi, Suzane e Vanderlei), a 

qual está autorizada pela ESBR realizar as negociações por meio de proposta junto aos 

proprietários afetados pelo novo estudo de remanso. E, destacou que uma das premissas 

adotadas pela ESBR será tratar inicialmente com o proprietário, cabendo o mesmo indicar, 

caso seja de seu interesse um procurador por meio de documentação legal e atualizada. 

Veríssimo esclareceu que somente estas pessoas estão autorizadas para fazer a interface de 

negociação com os proprietários. Estarão devidamente uniformizados e com crachás de 

identificação. Na sequência também apresentou a equipe responsável pela Comunicação 

Social da UHE Jirau, sendo a empresa Santafé Ideias. Acrescentou que a comunicação também 

será realizada diretamente com os proprietários. As duas empresas trabalharão em horário 

comercial das 8h às 12h e das 14h às 18h, inclusive estando em campo. Foi disponibilizado 

panfletos contendo os canais de comunicação da UHE Jirau e endereços dos dois escritórios 

para os presentes entrarem em contato para tirarem suas dúvidas. Quanto ao caderno de 

preços, esse foi atualizado em março/2018, e para a verificação de valores está disponibilizado 

no Centro de Informação da UHE e escritório da Carta, ambos em Nova Mutum Paraná. 

Destacou a todos os presentes que os técnicos contratados da ESBR não poderá escrever para 

os proprietários no processo de negociação e caso a pessoa não consiga escrever, deverá pedir 

há alguém da família e/ou de sua confiança para que o faça; as negociações somente poderão 

ser feitas a princípio com o proprietário do lote cadastrado no CSE; caso o proprietário não 

queira falar com os técnicos da empresa responsável pelas negociações, ele deverá apresentar 

uma procuração recente e legal registrada em cartório, informando quem a Carta deverá 

procurar. Nos casos de processos judiciais não será realizada a proposta para os proprietários, 

os proprietários receberão um comunicado formal, por meio de correspondência da ESBR, que 

informará sobre o aditamento no processo, além de fornecer o contato telefônico da empresa 

jurídica contratada da ESBR para esclarecimentos adicionais. Desde que o processo 

judicializado não tenha litígio é possível que seja feita uma negociação amigável. As 

negociações começarão a partir da próxima semana, após esta reunião, conforme previstos no 

cronograma de negociações. Sobre a atualização dos levantamentos físicos, estes poderão ser 

realizados mediante demanda do proprietário, podendo nestes casos serem postergados 

devido à necessidade de nova visita e elaboração de peças técnicas novas. Portanto detalhou 

as etapas, sendo: o proprietário quando procurado pela empresa Carta deverá fazer a recusa 

formalmente, por escrito na proposta e informar o motivo da recusa e solicitar a atualização 
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do levantamento físico. A partir dessa informação a ESBR encaminhará um técnico para voltar 
a essa propriedade para que seja realizada a atualização do seu levantamento, por conta disso 
a negociação desta propriedade será realizada posteriormente, após as outras que não 
precisarem de atualização. As ações de comunicação se realizarão de forma contínuas 
seguindo o cronograma das negociações e dos procedimentos de pagamentos que será 
efetuado até janeiro de 2020. Esclarecimento de dúvidas do público presente:  Leandro Lopes 

(advogado): Qual a previsão de enchimento a partir da definição da nova mancha do 
reservatório? Qual o atingimento da cota tanto do remanso quanto da APP? Sobre as 
propriedades com faixas de fronteira, como é que o Ibama está vendo essa questão da 
indenização dessas propriedades? ESBR responde: A cota da UHE Jirau é a mesma (cota 90), 
essa informação é disponibilizada publicamente. Não houve alteamento de cota, apenas 
atualização de remanso em função da cheia de 2014. Felipe Goes (advogado): Gostaria de 
perguntar se essa reunião é para discussão e construção de alguma definição ou já está tudo 
definido com a reunião que aconteceu no dia 01/11/2018, entre o IBAMA Brasília e a ESBR? 
Vai ou não ser avaliada economicamente a manutenção das áreas remanescentes? De fato, o 
Ibama acatou a proposta apresentada pela ESBR de um cronograma até 2020? O Ibama vai 
respeitar os advogados? Por que os representantes do MP e a comunidade não são 
convidados para as reuniões em Brasília? ESBR responde: As análises técnicas são realizadas 
entre o empreendedor e o Ibama. A parte política e social discutida com o públicoalvo por 
meio da reunião do GAS, por exemplo. Neste sentido, a ESBR e o Ibama, após ouvir os anseios 
das comunidades envolvidas, são levadas em consideração para melhoria nas atividades 
desenvolvidas e de competência da UHE Jirau. IBAMA responde: adicionalmente esclarece 
que o processo de negociação será concluído até dezembro de 2019 e os pagamentos até 
janeiro de 2020. Bruno Goes (proprietário): As perícias realizadas em processos judiciais 
antigos serão consideradas neste novo processo? Títulos “bloqueados” na Sedam será feito o 
quê? Os lotes que não tem acesso por terra, como a ESBR fará para contatar os proprietários? 
Os agregados da fazenda serão indenizados? ESBR responde: Se tem perícia mantém no 
processo; a ESBR não atua no âmbito do CAR (Cadastro Ambiental Rural), sendo esta uma 
competência da EMATER ou SEDAM; sobre as áreas adquiridas pela ESBR no remanejamento 
que iniciou em 2008 pelo empreendimento, fazse necessário a regularização fundiária. Desta 
forma, a ESBR identificou que terceiros haviam declarado que essas mesmas áreas eram ainda 
integralmente de sua posse. Visto a irregularidade a ESBR solicitou o cancelamento dessas 
áreas no Sistema de Gestão Fundiária  SIGEF; a ESBR procurará o titular da área para 
tratativas de negociação; serão negociados com os que residem em propriedades 
inviabilizadas (aquisição total), e receberão o tratamento conforme o perfil identificado e 
aprovado pelo IBAMA. Em relação aos questionamentos das Análises de Viabilidades da Áreas 
Remanescentes – AVAR’s serão elaborados em todas as propriedades que possuírem 
viabilidade econômica das atividades exercidas no remanescente, em caso de inviabilidade 
serão adquiridas integralmente. Desta forma há o que se questionar de falta de estudo de 
viabilidade levantada na reunião por advogados de alguns proprietários. José Luiz da S. Filho 
(ouvinte): Será feita a demarcação da área atingida? ESBR responde: esclareceu que não há 
necessidade de marcar os piquetes. Informou que na negociação da área a ESBR entrega o 
mapa georreferenciado aos atingidos. Presentes: Solicitam que seja realizada a demarcação 
física das áreas. Rosilene Gonçalves Santos (moradora de Abunã): Informa que o cemitério de 
Abunã está alagando. MPE responde: informa que não é de conhecimento do MPE. ESBR 
responde: a Companhia aguarda manifestação do poder judiciário sobre a questão de Abunã. 
Roberto Correia da Silva (representante da ASPRECAM): Pode se antever para não ficar no 
final da fila? O mapa da região está disponível hoje? Pede a diminuição do cronograma de 
negociações. ESBR responde: Com a necessidade a elaboração de um novo laudo de avaliação 
em função do levantamento fisco, será demando mais tempo. Desta forma, esses casos serão 
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postergados. Adicionalmente informa que a empresa Carta Cartografia entrará em contato 

com o proprietário e procederá conforme cronograma de negociações; o mapa da nova 

configuração do estudo de remanso será disponibilizado após a finalização das definições das 

propriedades em conjunto com o IBAMA;IBAMA responde: Sobre a reivindicação de 

diminuição do cronograma, a proposta será apresentada para análise da Diretoria do IBAMA.

Encaminhamentos:

 IBAMA informa que apresentará a solicitação diminuição do processo de negociações para 31 

de março de 2019 à Diretoria de Licenciamento do IBAMA;

 IBAMA apresentará a solicitação de demarcação de áreas para limitação à Diretoria de 

Licenciamento do IBAMA ;

 IBAMA recomenda que nos casos em que a comunidade apresente algum tipo de insatisfação 

para com o empreendedor que protocole um documento no Ibama no âmbito do 

Licenciamento da UHE Jirau (Processo nº 02001.002715/200888);

 IBAMA recomenda que a comunidade interessada, agende uma reunião entre ESBR, a 

comunidade e o Programa Terra legal para esclarecimentos de dúvidas quanto ao 

cancelamento/bloqueio de área sobrepostas.

 ESBR iniciará, de imediato, as tratativas para negociação com os 102 (cento e dois) imóveis 

aptos;

 ESBR aguardará a manifestação da DILIC quanto à demanda para antecipação do cronograma 

para 31.03.2018, para iniciar as tratativas sobre as demais propriedades;

 ESBR disponibilizará o mapa com identificação das áreas atingidas no Centro de Informação 

de Nova Mutum Paraná após definição e aprovação do IBAMA;

A lista de presença e o registro fotográfico segue em anexo. Sem mais, a reunião foi encerrada 

as 17h10.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON LUIZ NUNES AGUIAR, Analista 

Ambiental, em 07/12/2018, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com 

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

https://sei.ibama.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 3956786 e o 

código CRC D77085C6.

Referência: Processo nº 02001.002715/200888 SEI nº 3956786
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