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MEMÓRIA DA 7º REUNIÃO DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL (GAS) DA UHE JIRAU

No dia 27 de fevereiro de 2019, às 14h10min, no Centro Cultural (Museu) de Nova Mutum 
Paraná, deuse início a 7º Reunião do Grupo de Acompanhamento Social (GAS) da UHE Jirau 
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, Movimento dos Atingidos por Barragens 
(MAB) e comunidades da área de influência da Usina Hidrelétrica Jirau. Os encaminhamentos 
desta reunião encontramse ao final de cada pauta.

O Sr. Luiz Suffiati (IBAMA/Brasília): iniciou a reunião se apresentado e aos demais técnicos do 
IBAMA, Sr. Emerson Aguiar, do NLA Rondônia e a Sra. Daniela Morais, responsável pela 
Coordenação de Licenciamento Ambiental de Hidrelétricas, Hidrovias e Estruturas Fluviais do 
IBAMA.  Destacou que é a primeira vez que a Srª Daniela vem à região do empreendimento e, 
em seguida, concedeu a palavra à mesma. A Coordenadora, Daniela Morais, deu as boas
vindas aos presentes, esclareceu que o Ibama estava lá para ouvir a comunidade e pediu 
civilidade durante as tratativas da reunião, que os entendimentos possam ser feitos com base 
na conversa.

Em seguida, o Sr. Luiz Suffiati informou que diversas entidades foram convidadas para a 
reunião, como o MPF e MPE, Associações representativas das comunidades, Prefeitura de 
Porto Velho, CPRM e solicitou aos representantes destas entidades que se apresentassem. 
Ninguém se apresentou como instituição e o Sr. Luiz registrou a presença do Sr. João Marcos 
Rodrigues Dutra, representante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Em 
seguida, foi apresentada a pauta a ser discutida, a saber: 1  Mancha do Reservatório e Área de 
Preservação Permanente (APP) da UHE Jirau: avanços e desafios no andamento das 
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negociações com os proprietários; 2 Discussões sobre o Subprograma de Monitoramento e 
Apoio à Atividade Pesqueira.

Em seguida, sugeriu aos participantes da reunião a alteração dos pontos de pauta, uma vez 
que a questão da pesca demandaria pouco tempo e deixando a questão das negociações e 
indenização das propriedades para o segundo ponto. O encaminhamento foi aprovado pelos 
participantes.

A Srª Daniela pediu a palavra e se referiu à reunião dos GAS da UHE Santo Antônio, ocorrida 
no dia anterior em Porto Velho, onde alguns dos presentes nesta reunião estavam lá ontem 
também e relatou que ficou que ficou admirada de como foi acalorada a reunião, chegando ao 
ponto de algumas pessoas insultarem os técnicos do IBAMA. Acrescentou que os técnicos do 
IBAMA vêm às localidades para escutar as comunidades, que sabe que as vezes as decisões 
são demoradas, há uma ‘burocracia” por traz, não é a gente que toma a decisão, o Órgão tem 
uma coordenação, uma diretoria e um presidente; muitas vezes o que os técnicos dizem não é 
acatado, e concluiu a fala pedindo civilidade e respeito dos participantes para que a reunião 
possa ser produtiva.

Veríssimo Neto (Gerente de Meio Ambiente e Socioeconomia da ESBR): iniciou os informes 
sobre o Programa de Monitoramento e Apoio à Atividade Pesqueira. Pontuando as ações 
realizadas no âmbito do Subprograma de Apoio à Atividade Pesqueira (SAAP) nas localidades 
alvos, conforme segue abaixo:

• Guajará Mirim – foi realizada a reforma do Mercado de Peixe da Colônia de Pescadores 
Z2RO, bem como a doação de 2 câmaras frias, 1 fábrica de gelo e 10 kits feiras. Em 
relação ao Plano de Manejo de Pirarucu, desenvolvido na localidade, a ESBR está 
realizando tratativas junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental 
(SEDAM/RO), ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e ao 
IBAMA para avançar na questão da legalidade do Plano de Manejo Sustentável do 
Pirarucu, uma vez que houve mudança na legislação de pesca do pirarucu no Estado de 
Rondônia. O objetivo é conseguir a aprovação da legislação até 15/04/2019 (certificação 
da origem do pescado). A ESBR, por liberalidade, está tentando avançar com a 
implementação do projeto do barco de beneficiamento e transporte do pescado 
direcionado para o Plano de Manejo.

Gerônima Melo da Costa (Presidente da Colônia de Pescadores Z2-RO de Guajará Mirim):

informa que se não for resolvida logo a regularização da Lei, os pescadores inseridos no 
manejo do pirarucu estarão cada vez mais prejudicados com a concorrência com a Bolívia. 
Pondera ainda sobre a necessidade de fiscalização nas áreas manejadas porque está sendo 
invadida por pescadores bolivianos.

Veríssimo Neto (ESBR): acrescentou que a ESBR colocou para o Secretário adjunto da 
SEDAM/RO da urgência de se aprovar um marco regulatório para questão do manejo do 
pirarucu até 15/04/2019. Também informou ao Secretário da necessidade de fiscalização na 
área, para que haja uma fiscalização conjunta entre a SEDAM e o IBAMA.

Emerson Aguiar (IBAMA/RO): relembrou o esforço que foi feito para regulamentar a atividade 
de manejo do pirarucu, onde conseguiram trazer para a esfera da SEDAM a decisão sobre a 
regulamentação. No entanto, houve mudança na diretoria da SEDAM, deixando o assunto 
mais complexo. Ressaltou a importância do apoio e interface das Colônias de pescadores Z1 e 
Z2, presentes na reunião, para que seja possível agilizar a aprovação da normativa antes do 
término do período do defeso do pirarucu que acontece em 15 de abril de 2019; é preciso uma 
reunião da câmara técnica de pesca do estado de Rondônia, onde as colônias devem atuar 
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politicamente para pressionar a câmara a aprovar suas reivindicações. Em relação à 

fiscalização, informa já ter feito a solicitação ao setor responsável no IBAMA, no entanto a 

solicitação será reiterada.

Veríssimo Neto (ESBR): continua discorrendo sobre as ações realizadas no âmbito do SAAP nas 

demais localidades:

• Iata – foram realizadas todas as capacitações previstas no Plano de Trabalho do 

Subprograma. A ESBR está buscando, junto ao poder público, a regularização de um 

terreno para implementação do ponto de apoio à comercialização do pescado;

• Nova Mamoré – relatou que havia interferência externa na Colônia de pesca, mas que 

conseguiu fazer algumas capacitações em 2018. Com a aprovação do Plano de Negócios 

previsto para esta localidade, a ESBR pretende oferecer novamente, em 2019, as 

capacitações e atividades do SAAP que não foram realizadas anteriormente. O Sr. 

Veríssimo informou que Nova Mamoré é o único distrito que o terreno para o ponto de 

apoio à pesca está regularizado;

• Abunã - foi formalizada e regularizada a Associação de Pescadores de Abunã (APA), e 

tem se buscado a regularização do terreno para implantação do ponto de apoio à 

comercialização do pescado para esta localidade. A ESBR fez a maioria das capacitações 

previstas para esta localidade, mas faltam algumas;

• Fortaleza do Abunã – foi regularizada a Associação de Moradores de Fortaleza de Abunã 

(AMFA) a qual inclui o grupo de pescadores da localidade. Conseguiuse avançar as 

atividades previstas no SAAP para a localidade, porém, está se buscado a regularização 

do terreno para implantação do Ponto de Apoio à comercialização do pescado;

• Nova Mutum Paraná  foram entregues os kits feiras para os pescadores que 

participaram das atividades prevista no Planto de Trabalho do SAAP, conforme previsto 

no Plano de Negócios para esta localidade.

Emerson Aguiar (IBAMA/RO): ressaltou a necessidade de reuniões específicas com cada 

distrito para tratar de questões específicas a cada comunidade e que o IBAMA irá agendar 

reuniões possivelmente para o mês de abril.

Veríssimo Neto (ESBR): informou que foram devidamente executadas na maioria das 

localidades as capacitações previstas no Plano de Trabalho do SAAP, porém, caso haja 

demanda por parte dos pescadores, a empresa fará outras capacitações. Também ressalta a 

importância das Colônias de pescadores Z1, Z2 e Z13 estarem unidas na Câmera Técnica para 

avançar com a regulamentação da legislação em trâmite de aprovação.

Marina (Presidente da Colônia de Pescadores Z1-RO): fala que está em constante interface 

com as comunidades para estreitar as relações e informa que está buscando se aproximar da 

equipe do SAAP, pois entende ser importante para o andamento das ações previstas para 

Abunã e Fortaleza do Abunã. Confirmou que está trabalhando para a unidade da Associação e 

a Colônia de pesca tendo em vista as necessidades das comunidades.

Luiz Suffiati (IBAMA/Brasília): informa que serão realizadas reuniões em todas as localidades 

alvo do Programa, possivelmente até abril, informando que a agenda está sendo definida 

entre a equipe do IBAMA e tão logo serão informadas as datas das mesmas para as 

associações e colônias de pesca. A data depende de recursos do Ibama e será preciso consultar 

a diretoria para ver se há recursos para a equipe retornar à região.

Encaminhamento:
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O IBAMA agendará uma reunião em cada localidade alvo do Programa de Monitoramento e 
Apoio à Atividade Pesqueira da UHE Jirau entre o final de março e início de abril de 2019.

Não havendo mais nenhuma demanda sobre a pesca, o Senhor Luiz Suffiati encerrou a 
primeira parte da reunião, agradecendo a presença dos pescadores e de seus representantes, 
pedindo que assinem a lista de presença e disse que o IBAMA se encontra de portas abertas 
para acolher as demandas da categoria.

Luiz Suffiati (IBAMA/Brasília): abre a discussão para a 2ª pauta da reunião (Mancha do 
Reservatório e Área de Preservação Permanente (APP) da UHE Jirau: avanços e desafios no 
andamento das negociações com os proprietários), e registra a presença da representante do 
Ministério Público Estadual de Rondônia, Sra. Josiane Vasconcelos. Na sequência passa a 
palavra para o Sr. Veríssimo Neto, para apresentação dos informes em relação à temática.

Veríssimo Neto (ESBR): apresentou o status das negociações com os proprietários realizado 
até fevereiro de 2019. Segundo o Sr. Veríssimo, as negociações com os proprietários atingidos 
pelo novo estudo de remanso da UHE Jirau alcançaram 69%, superando a meta prevista no 
cronograma de desenvolvimento das atividades, que era de 40% até abril de 2019. Propostas 
aceitas: 30 (trinta) casos; propostas recusadas: 6 (seis) casos; propostas apresentadas e 
aguardando resposta do proprietário: 15 (quinze) casos; reprogramação de apresentação de 
propostas: 8 (oito) casos; 1 (um) caso em que o proprietário não foi encontrado; apresentação 
de propostas programadas: 3 (três) casos; comunicados judiciais protocolados: 17 (dezessete) 
casos. No total, foram iniciadas tratativas com 89 proprietários, num universo de 128 casos.

Em seguida, foi aberto espaço para as perguntas:

João Batista Soares, José Chaves Lobo e Gonçalo dos Santos Melo (morador da margem 

esquerda do rio Madeira): perguntou como ficará a situação dele e de outros proprietários do 
local, pois disse que mora na localidade desde 1973, e não havia alagações antes da 
implantação da usina, pontuando que a terra não produz mais e não foi contemplado com a 
indenização neste novo Estudo de Remanso.

Veríssimo (ESBR): as áreas da margem esquerda, com exceção de duas propriedades, 
encontramse dentro do Parque Nacional Mapinguari, conforme decreto da União de 2008 e 
2010. Portanto, quem é responsável pelas desapropriações e questões de regularização 
fundiária dentro da reserva é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio). Adicionalmente, Miguel Lins esclarece sobre as diferenças entre as indenizações 
realizadas em 2010, a cheia histórica do rio Madeira ocorrida em 2014 e os levantamentos 
realizados em 2016, em função do novo estudo de remanso da UHE Jirau. O Sr. Veríssimo 
acrescentou que tanto a ESBR quanto a Santo Antônio Energia destinaram recursos para a 
compensação ambiental e um dos eixos deste programa é para a indenização de proprietários 
que têm áreas dentro do Parque.

Luiz Suffiati (IBAMA/Brasília): Explica que todas as áreas dentro do Parque Mapinguari devem 
ser tratadas administrativamente com o ICMBio.

Emerson Aguiar: Explicou que a criação do Parque Mapinguari foi um ato do Governo Federal 
e solicitou ajuda da ESBR para acompanhar os moradores da margem esquerda do rio 
Madeira, cujas terras estejam incluídas no Parque Mapinguari, para uma conversa com o 
ICMBio. O que o ICMbio definir em relação a esta questão, o IBAMA acatará.

Felipe Góes (advogado): Explicou que existem áreas remanescentes que estão fora do Parque 
Mapinguari, que na época houve um levantamento socioeconômico e foram até parcialmente 
indenizados. O que os moradores querem saber é se o novo estudo de remanso atinge estas 
áreas, pois estas áreas estariam fora dos domínios do Parque.
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Luiz Suffiati (IBAMA): manteve o encaminhamento para que a ESBR acompanhe os moradores 

da margem esquerda junto ao ICMBio para que haja um esclarecimento sobre a extensão das 

áreas e se as propriedades estão localizadas dentro ou fora das áreas do ICMBio e se há 

responsabilidade da ESBR ou não. Após essa reunião, os moradores poderão protocolar 

documentos no IBAMA ou na próxima reunião do GAS, que tanto o IBAMA quanto a ESBR irão 

assumir as suas responsabilidades.

Francisco Kelvin da Silva (MAB): Argumenta que a ESBR não possui um plano de comunicação 

para o remanejamento dos proprietários e que é necessário a demarcação da APP na margem 

esquerda do rio Madeira. As pessoas ficam sem informação, não existe um mapa para as 

pessoas observarem onde estão as suas áreas.

Veríssimo (ESBR): Existe um plano de comunicação, informando que o mesmo é de 

conhecimento do IBAMA, além de serem realizadas reuniões nas localidades com essa 

finalidade de esclarecer todo o processo.

João Marcos Dutra (MAB): fala que existe falha no plano de comunicação.

Lemes Correia Brito (proprietário): questiona se o cronograma de atividades para as 

negociações está atualizado; adicionalmente informa que esteve no escritório da Carta 

Cartografia e não foi lhe apresentado o Caderno de Preço; ressalta a solicitação de transporte 

(ônibus) para que os moradores das áreas rurais possam participar das reuniões. Por fim, 

destaca que o preço apresentado pela ESBR não condiz com a realidade do mercado. Informou 

que em 2011 a ESBR pagou R$ 1.918,00 (um mil e novecentos e dezoito reais) por um hectare 

e agora a empresa está pagando R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). E o laudo não 

especifica os valores dos bens existentes na propriedade (valor da casa, do poço, das bananas, 

etc.). Relatou que seu lote foi fatiado em vários pedaços; o lençol freático está atingindo 

algumas áreas da propriedade, pois faz divisa com o Rio Madeira e o Rio Castanho; disse que 

tem muita área alagada. Acrescentou que fez um plano de manejo em sua área e que a área 

foi alagada pelo reservatório.

Luiz Suffiati (IBAMA): disse que o cronograma foi atualizado em novembro de 2018 e que o 

Caderno de Preços está disponível no centro de informação da UHE Jirau em Nova Mutum e 

no escritório da empresa Carta Cartografia, o documento é público, qualquer um pode ter 

acesso.

Veríssimo (ESBR): Já em relação a área do Sr. Lemes, informa que a área do mesmo não fica 

inviabilizada em função do novo estudo de remanso e que a área está dividida em três partes, 

sendo que uma dessas partes pode ser adquirida integralmente pela ESBR, mesmo que não 

tenha ficada isolada. A equipe da Carta Cartografia sugeriu à ESBR a compra de uma dessas 

áreas do Sr. Lemes, e a ESBR aceitou. Sobre o Caderno de Preços, informa que se trata de um 

documento público, o qual está disponível desde de dezembro de 2018. Lembrou que o Sr. 

Lemes esteve no escritório da Carta Cartografia para uma reunião com a ESBR e o mesmo teve 

acesso ao documento, que fica exposto em cima de uma mesa no local. Com relação aos 

valores apresentados nas negociações, informa que os valores foram atualizados de acordo 

com o Caderno de Preços, respeitando a normas de avaliações preconizadas na Associação 

Brasileira de Normas Técnica  ABNT para Engenharia de Avaliações para propriedades rurais 

na região, indicando que existem particularidades para alguns casos, se disponibilizando a 

prestar os esclarecimentos necessários acerca de cada situação, conforme seja solicitado.

Com relação a disponibilização de ônibus para transporte dos moradores das áreas rurais, a 

ESBR informa que as reuniões do GAS são realizadas pelo IBAMA e a Companhia é convidada, 

ressaltando que a equipe da ESBR está disponível e se propõe a ir até as localidades onde o 
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IBAMA agendar as reuniões, pois entende que dessa forma as reuniões são mais proveitosas, 

mas a empresa não irá colocar ônibus.

Luiz Suffiati (IBAMA): esclareceu que a empresa deve apresentar ao proprietário o laudo 

detalhado das benfeitorias existentes nas propriedades.

Francisco Kelvin Nobre da Silva (MAB): fala que a solicitação de ônibus à ESBR para transporte 

dos proprietários foi feita desde a última reunião do GAS, e que até então não fora atendida; o 

pessoal dos ramais (Santo Antônio e Primavera) não tem como produzir nada, o IBAMA já fez 

vistoria na região e constatou que está tudo alagado, tá formando paliteiro. As pessoas estão 

passando fome, não estão produzindo e precisam gastar dinheiro para participarem da 

reunião do GAS. Continuou sua explanação fazendo críticas ao processo de demarcação das 

propriedades; disse que o empreendimento não apresentou o mapa atualizado dessas 

propriedades, que é necessário um mapa com a mancha do remanso e a demarcação da APP 

em todas as propriedades; reitera que existe falha no programa de comunicação da ESBR junto 

aos proprietários e que a ESBR está forçando os proprietários a assinarem os acordos de 

indenização; por fim, afirma que o Caderno de Preços não está sendo apresentado pela 

empresa e que não está atualizado, além de não conter nenhuma referência dos valores 

apresentados. O Sr. Kelvin apresentou um documento, supostamente relativo a alguma 

indenização e disse que o documento não tem nenhum valor devido à forma como estão 

detalhadas as benfeitorias, não considera, por exemplo, a titulação das áreas, os planos de 

manejo. A empresa não está cumprindo o PBA, o vínculo que as pessoas têm com as áreas. O 

SEI, do IBAMA, não tem o Caderno de Preços e os valores estão desatualizados. Como é que o 

IBAMA aceita isso? Se as pessoas não têm as informações corretas, como elas vão negociar? 

Essas oito pessoas que aceitaram a proposta, isso não vale de nada. Por fim, o representante 

do MAB amassou uma proposta de um proprietário dizendo que não tinha valor nenhum.

Veríssimo (ESBR): Quanto à estrada para os ramais, isto é responsabilidade da prefeitura. O 

caso está judicializado, o que era de responsabilidade da ESBR ela já assumiu. A empresa está 

aguardando a prefeitura fazer a sua parte para então a ESBR fazer a sua parte. Com relação à 

apresentação de propostas, a equipe de negociação da Carta Cartografia foi orientada a 

informar aos proprietários acerca do prazo de 45 dias úteis para aprovação da proposta, 

inclusive, há quatro casos que os proprietários pediram mais 30 dias e a empresa concedeu. A 

pessoa não é obrigada a responder no dia, ela tem 45 dias para tomar a decisão. E nos casos 

em que o proprietário precise de prazos adicionais, ele deverá formalizar a solicitação e a ESBR 

poderá conceder o adicional de prazo. Informou também que não existe a obrigatoriedade em 

aceitar a proposta, podendo ser recusada se não estiver de acordo com a expectativa do 

proprietário. Reiterou que o Cadernos de Preços está disponível nos locais predefinidos na 

reunião do GAS. Com relação à discriminação dos valores, o laudo apresenta o detalhamento 

de cada benfeitoria. A proposta é um resumo, mas se o proprietário quiser o detalhamento e 

comparar com o Caderno de Preços, ela terá essa oportunidade no escritório da UHE Jirau ou 

na Carta Cartografia e na Santa Fé (Empresa de comunicação da ESBR). Com relação ao mapa, 

a ESBR disponibilizará nos escritórios do Centro de Informação e da empresa Carta Cartografia 

uma cópia para consulta. Sobre o plano de comunicação, destaca que é realizada pela equipe 

da Santa Fé Ideias, empresa contratada pela ESBR e segue o que foi estabelecido no 

cronograma de negociações. A questão do ônibus: a ESBR sempre deixou claro para o IBAMA e 

para as comunidades, que a empresa não vai colocar ônibus, mas que irá a qualquer lugar 

onde o IBAMA determinar.

Emerson Aguiar (IBAMA/RO): informa com relação a disponibilização de ônibus foi 

consensado com a ESBR que as reuniões serão realizadas nas comunidades alvo da discussão, 

pois a mesma se propõe a participar onde for agendada a reunião, além de apoiar com a 
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disponibilização de recursos audiovisuais para realização das reuniões. A Santo Antônio 
disponibiliza ônibus para os atingidos porque a SAE não vai nas comunidades. É preciso 
determinar qual o melhor local para fazer as reuniões para que todos possam participar.

Luiz Suffiati (IBAMA/Brasília): orientou o Sr. Lemes que faça as considerações e encaminhe à 
ESBR, para que sejam devidamente esclarecidas as ponderações colocadas pelo mesmo. 
Acrescentou que a empresa deve apresentar ao mesmo o laudo atestando a viabilidade 
produtiva da área remanescente. O IBAMA não entra no mérito da avaliação da propriedade.

Maria (moradora da linha de ferro): informou que há 15 dias não acessa a sua propriedade, 
visto que a estrada está alagada. Tem mais de 2 metros de água acima da ponte (ponte da 
linha de ferro). O gado do pessoal está preso. A terra encharcou, não há produção de 
mandioca. As galinhas estão passando fome. Destaca que a propriedade está localizada no 
rodovia 425 entre o distrito de Abunã (2 km de Abunã) sentido a Vila da Penha e solicitou uma 
visita a sua área. Encerrou sua fala dizendo que antes da usina isso não existia.

ESBR responde: A região indicada pela Senhora Maria não está inserida na área de influência 
da UHE Jirau.

Felipe Góes (advogado): ressaltou que na última reunião houveram algumas deliberações, as 
quais não foram apresentados os atendimentos pelo empreendimento. Citou a 
disponibilização do mapa atualizado aos proprietários, bem como a delimitação física da área 
alagada, com representação das áreas afetadas pela Cota de APP e pelo remanso para cada 
propriedade. Citou o caso de alguns moradores que tiveram que alterar a posição das casas 
porque não teriam sido feitas as demarcações. Indagou se será feita a demarcação física das 
áreas atingidas, em campo. Qual o posicionamento da ESBR para esta questão? Um outro 
ponto referese à área remanescente, é viável ou não? Afirmou que os proprietários não estão 
recebendo o laudo de avaliação da área remanescente. O empreendedor vai apresentar o 
Laudo ou não? Quais os critérios que serão utilizados para atestar a viabilidade de cada área? 
Acrescentou que, o que eles querem é que a gente brigue e se exalte, para que não se chegue 
a nenhuma conclusão. Citou que o cronograma de negociações e indenização do novo estudo 
de remanso deveria ser encerrado em 2016 e 2017. Nós estamos em 2019 e o Órgão 
licenciador concedeu prazo até 2020 para que se encerre o processo de indenização. Entende 
que o IBAMA tem muitos processos de licenciamento para avaliar, que tem carência de 
profissionais, mas pediu à nova coordenadora da COHID para não olhar para os atingidos com 
olhar de desprezo. Citou o caso do acesso aos ramais, dizendo que é muito fácil para o 
empreendedor atribuir a responsabilidade pela manutenção do ramal à prefeitura de Porto 
Velho. Citou o caso da estrada que a ESBR fez para a “mineração”, segundo o advogado, a 
estrada está toda alagada. O mesmo referiuse ao advogado da ESBR, presente na reunião, 
parabenizandoo ironicamente por estar há 10 anos fazendo tudo o que o empreendedor 
quer, ou seja, por manobras processuais, impedindo qualquer sentença de mérito, não 
pagando ninguém. Indagou sobre os casos de judicialização, que segundo o acordado em 
novembro de 2018, a judicialização seria a última ação a ser feita no caso de não acordo com o 
proprietário, que se tentaria primeiramente resolver as questões no âmbito administrativo. 
Isto será mantido? Haverá possibilidade de composição em processos que estão em litígios? 
Ressaltou que gostaria de ver na ata os questionamentos e as respostas às questões 
apontadas pelo mesmo. Levantou ainda os seguintes questionamentos: 1 – Qual a resposta do 
empreendedor para a questão da demarcação da área de alagamento? 2 – A ESBR construirá 
pontes em todos os acessos? Alguns clientes do advogado, segundo o mesmo, indagaram por 
que a ESBR não compra em outro local a mesma área que está sendo indenizada? Questionou 
que o Caderno de Preços está desatualizado; aplicaram uma correção monetária em cima da 
base de cálculo de 2010. Foi apresentado o laudo de afetação dos proprietários? 3  A licença 
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de operação da Usina foi aprovada (pergunta ao IBAMA, que respondeu que ainda não foi 
aprovada.)? Sugeriu que seja incluída na renovação da LO da UHE Jirau as questões levantadas 
pelo mesmo. 4 – Qual é a área indenizada? 5 – Qual a solução para os acessos alagados? 6 – 
Quais os critérios adotados para a elaboração do Caderno de Preços? 7 Quem auditou essa 
métrica? 8  Houve fiscalização? 9  A ESBR apresentará o Laudo de Viabilidade Econômica das 
propriedades indenizadas parcialmente (remanescente viável)? Pediu que não só o Caderno 
de Preços esteja disponível, mas as informações de como foi feita a pesquisa, qual o 
parâmetro utilizado, se possível por email de forma pública, ainda que os questionamentos 
constassem em ata, incluindo as respostas do empreendedor e do IBAMA. Solicitou ao IBAMA 
a inclusão do processo de indenização das áreas atingidas pelo estudo de remanso na 
renovação da LO de Jirau.

Veríssimo (ESBR): Inicialmente fala sobre os processos judiciais, informando que não cabe à 
ESBR julgar os casos requeridos e que possuem litígio, ressaltando que esse papel é 
desempenhado por um juiz, por isso a necessidade de judicialização de alguns processos 
(processos já judicializados, que têm algum tipo de litígio, e que estão sendo novamente 
objeto de indenizações, serão judicializados nas novas negociações). Caso o proprietário 
queira fazer algum acordo, tirar o caso do judiciário (renunciar o processo), a ESBR vai 
negociar. Em relação aos acessos, informou que já houve o esclarecimento em outros 
momentos em relação ao assunto e que está consensado com o Ministério Público a resolução 
deste. A questão do rio Castanho, a gente fez uma nova ponte e a questão foi para o 
ministério público. No momento em que a prefeitura fizer a sua parte, a ESBR finaliza a ponte. 
Já com relação ao cronograma de execução das atividades, foi necessário o reajuste por 
diversas questões, sendo este cronograma construído com anuência do IBAMA e a empresa 
está cumprindo o cronograma. O cronograma de 2016, infelizmente, não pode ser realizado 
por diversos motivos. Mas o cronograma que foi aprovado em 2018 está sendo cumprido. 
Sobre o laudo de viabilidade: toda área tem um laudo de viabilidade, ele está disponível no SEI 
do IBAMA. Quanto ao Caderno de Preços, reitera que o documento é regido por normas 
técnicas específicas e foi atualizado em 2018. Sobre o arquivo digital do caderno de preços, 
Veríssimo Neto se comprometeu a deixar uma cópia em CD no formado PDF para quem 
desejar fazer cópias dos arquivos no CI e no escritório da Carta Cartografia, em Nova Mutum. 
Adicionalmente, destaca que todo o processo de licenciamento é acompanhado e aprovado 
pelo IBAMA e estes documentos encontramse disponíveis no Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI) do Instituto.

Luiz Suffiati (IBAMA/Brasília): pediu para a ESBR esclarecer se o Caderno de Preços usado 
para a avaliação de imóveis é de 2010.

ESBR Responde: O Caderno de Preços é de 2016 e seguiu as normas da ABNT para ser 
elaborado. A ESBR entregou o Caderno de Preços no início do ano de 2017. A pedido do 
IBAMA o Caderno de Preços foi atualizado em 2018.

Bruno (proprietário): indagou quais propriedades foram utilizadas para se chegar aos valores 
constantes no Cadernos de Preços? Qual foi a média utilizada para se chegar aos valores 
pretendidos pela ESBR? Quem auditou? Acrescentou que ficou acordado na última reunião do 
GAS que a ESBR iria avaliar a implantação da marcação física das propriedades, ressaltando 
ainda a necessidade de realizar essa atividade.

Veríssimo (ESBR): esclareceu que o Caderno de Preços foi atualizado com base nos critérios da 
ABNT.

Luiz Suffiati (IBAMA): sugeriu que a ESBR disponibilize em seus escritórios em Nova Mutum, 
CD com cópia do Caderno de Preços para quem quiser avaliar como foi construída a 
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metodologia e os valores daí derivados, inclusive, se quiserem, para auditar a metodologia 
utilizada pela empresa. Na sequência, pediu para o representante da ESBR esclarecer a 
questão da demarcação da APP.

Veríssimo (ESBR): A ESBR não vê a necessidade de demarcação, mas a empresa se predispõe a 
fazer algum tipo de demarcação para resolver a questão.

Luiz Suffiati (IBAMA): Na última reunião do GAS, salve engano, ficou definido que haveria 
demarcação. A ESBR não irá colocar marcos de metroemmetro na propriedade, mas sim 
naqueles pontos onde poderá haver dúvidas e onde fica os limites da propriedade. Sugeriu 
que ao final da negociação de cada propriedade, que a empresa proceda à demarcação da 
área remanescente.

Felipe Góes (Advogado): solicita que a demarcação seja feita antes do final das negociações, 
para que o proprietário saiba o que está negociando.

Veríssimo (ESBR): esclarece que o que foi consensado na última reunião do GAS não foi que a 
gente (ESBR) faria a demarcação; a deliberação foi de que a proposta de demarcação física 
seria levada para análise da diretoria do IBAMA, não sendo definido a instalação desses 
marcos até que houvesse o deferimento desta.

João Carlos (Ramal Santo Antônio): reclamou que os técnicos da ESBR disseram que a área 
dele não é atingida, mas está cheia de água.

Luiz Suffiati (IBAMA): encaminhou para que a empresa faça uma visita na propriedade do Sr. 
João Carlos para tirar as dúvidas do mesmo.

Jorge Ferreira (morador do Ramal São Sebastião e membro da ASPRECAM): solicitou 
providências sobre o acesso e informa que está isolado, já houve acidentes graves devido às 
condições da estrada e está um problema sério. Perguntou à representante do MPE qual a 
possibilidade da estrada ser revitalizada, ou já foi tudo por água abaixo.

José Alfeu: também questiona sobre os acessos alagados.

Josiane Vasconcelos (MPE): informou que sobre os acessos existe um processo extrajudicial 
que está em tramite e já houve várias tratativas com a Prefeitura de Porto Velho sobre essa 
solicitação da comunidade. Destacou que este encaminhamento não é direcionado à ESBR. E, 
que de acordo com a última reunião entre MPE e a Secretaria Municipal de Abastecimento e 
Agricultura (SEMAGRIC) de Porto Velho, ficou acordado que a prefeitura tomará as 
providencias após o período das chuvas, apresentando uma previsão para retomadas das 
obras em maio de 2019. Após as obras da prefeitura, a ESBR concluirá as obras da ponte.

Bruno (proprietário): indaga se a empresa fará todas as pontes que são necessárias para que o 
acesso fique acessível.

Josiane Vasconcelos (MPE): respondeu que, conforme o processo, a ESBR está responsável 
pela construção de uma ponte.

Floduardo Borges da Silva (proprietário): informou que no período dos levantamentos físico
fundiário, o técnico da Carta Cartografia havia confirmado que parte da sua propriedade seria 
indenizada. No entanto, ao iniciarem as negociações a equipe de comunicação social da UHE 
Jirau informou que a propriedade do mesmo foi analisada e não será interferida pela mancha 
de inundação da UHE Jirau em função da configuração do novo estudo de remanso. Ele alegou 
desrespeito da forma como foi tratado pela empresa, pois ficou mais de dois anos sem 
comunicação, não foi informado de que poderia acompanhar o processo pessoalmente. 
Entretanto, o Senhor Floduardo Borges destaca que boa parte de sua propriedade está 
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alagada. Afirma, ainda, que não é comunicado sobre a realização das reuniões que tratam 
sobre esse assunto e pediu uma nova avaliação de sua propriedade.

Veríssimo (ESBR): Ressalta mais uma vez que a equipe da ESBR orientou a empresa Carta 
Cartografia a fazer uma primeira avaliação e que não criassem expectativas junto aos 
proprietários, pois as atividades de levantamentos se tratam apenas de estudos e que 
qualquer tomada decisão não depende exclusivamente da Usina. Esclareceu que o 
encaminhamento que foi dado à Carta Cartografia era para fazer um levantamento indicando 
a possibilidade da área ser afetada, mas não que seria afetada. Acrescentou que a orientação a 
ser repassada aos proprietários era para que não interrompessem suas atividades produtivas, 
ou qualquer obra dessa natureza, pois algumas propriedades poderiam ser realmente 
atingidas e outras não. Entretanto, se compromete a agendar uma reunião com o proprietário 
para prestar esclarecimentos acerca dessa propriedade em questão. Sobre os agendamentos 
de reuniões do GAS, as mesmas são marcadas pelo IBAMA e a ESBR é convidada. 
Adicionalmente, pediu desculpas se houve algum ruído de comunicação quando do início das 
atividades.

Luiz Suffiati (IBAMA): sugeriu que o proprietário agende uma reunião com a ESBR para 
averiguar o que de fato aconteceu, mas ressaltou que a orientação que o IBAMA passa para 
casos de indenização é para que o proprietário não deixe de explorar a sua propriedade até 
que não ocorra a confirmação da afetação e a indenização.

José Chaves Lobo (morador da margem esquerda): informou que a terra dele está alagada e 
que não está na lista de indenização; aqui só se fala como se o rio enchesse apenas a margem 
direita, mas não a margem esquerda.

Luiz Suffiati (IBAMA): reafirmou que esta tratativa deve ser direcionada ao ICMBio. No 
entanto, a ESBR irá agendar uma reunião com o ICMBio para avaliar a situação dos moradores 
da margem esquerda, na área do Parque Mapinguari. Se for da responsabilidade da ESBR, a 
empresa irá assumir; se for do ICMBio, este dará o encaminhamento conforme as suas 
competências. Se a ESBR ainda tiver alguma responsabilidade, o proprietário poderá procurar 
o IBAMA e a ESBR para que seja dado encaminhamento a sua demanda dentro do processo de 
licenciamento ambiental.

Antônio (Fazenda Boa Esperança): indaga se a área da fazenda Boa Esperança foi indenizada 
pelo título ou foi indenizada considerando área devoluta da União, pois, segundo o Sr. 
Antônio, a área possuía título (Velha Mutum).

Veríssimo (ESBR): A ESBR indenizou considerando a área urbana (antiga Mutum), pagou pelo 
lote urbano e não rural. Em função disso que foi construída a cidade de Nova Mutum.

Luiz Suffiati (IBAMA): sugeriu ao Sr. Antônio que procure o escritório da ESBR para obter mais 
esclarecimentos sobre a área questionada por ele.

Francisco Kelvin Nobre da Silva (MAB): reforçou a ideia da demarcação das propriedades, 
inclusive com um cronograma, pois é uma questão de segurança. O Veríssimo falou 
anteriormente que a empresa está apresentando um resumo da indenização. Isto não está 
correto. Solicitou a disponibilização de mapas com a demarcação da mancha do reservatório e 
da APP. Cobrou novamente o programa de comunicação e a implementação das regras do 
PBA. Tem gente que está ficando isolada e o Ibama não faz nada.

Bruno Góes (proprietário): Fez os seguintes questionamentos: 1 – Acesso: A ESBR alega que 
existe um acesso para chegar na minha propriedade, pelo ramal Santo Antônio, portanto, 
quero uma diligência para que a ESBR me mostre que acesso é esse, porque não conheço. O 
acesso que eles alegam que é o meu, aumenta em quase 50 quilômetros o percurso para 
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minha propriedade; 2  Alega que foi prejudicado na questão da instalação do Luz para Todos 
em sua propriedade, pois a linha chegou apenas até a propriedade da dona Santinha; depois 
dela não haveria nada. Preciso que a Luz para Todos chegue até minha propriedade; 3 – 
“Quero as demarcações da minha propriedade, área de APP e área de remanso”. Como a ESBR 
faz a marcação dos pontos de uma propriedade para fazerem um estudo e não divulgam ao 
dono da terra?; 4 – Mosquitos: Afirmou ainda que a ESBR ficou de fazer alguma ação para 
diminuir os mosquitos na localidade, pois não conseguem mais viver desse jeito, pede que seja 
doado mosquiteiros ou realizado fumacê na região, que tomem providencias. Precisamos de 
providência; 5 – Estudo sobre o lençol freático: o poço da propriedade está perigoso, abriu 
uma “gruta”, preciso saber se dá para consumir a água do poço de minha propriedade. Disse 
ainda que não estão pedindo favor, só querem um mínimo de dignidade, que são humanos, 
que só querem um pouco de conforto para viver; 6  Plano de Comunicação: houve falha sim 
na comunicação e foi dada expectativa aos proprietários no levantamento inicial. Sugere que 
nas visitas feitas aos proprietários haja um registro para as duas partes, proprietários e 
empresa, pois reclama que atualmente não é realizado dessa forma e o proprietário não fica 
com nenhuma evidência da ação; 7 – pediu a disponibilização de mapa com as manchas do 
reservatório e da APP.

Veríssimo (ESBR): Sobre o acesso até sua propriedade, afirma que não há necessidade de a 
ESBR atender à solicitação, pois o proprietário é conhecedor de todos os acessos que o levam 
até sua propriedade. Em relação à disponibilização de energia na propriedade, o proprietário 
deverá verificar com a concessionária de energia elétrica local, pois também não cabe a ESBR 
essa solicitação. Quanto aos levantamentos fundiários, a ESBR informa que atividade acontece 
com a presença do proprietário, o qual indica os limites de sua propriedade. Referente aos 
mosquitos, a ESBR verificará com à Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) de Porto Velho a 
possibilidade de atendêlo em relação a disponibilização de Mosquiteiro Impregnados de 
Longa Duração (MILD) e/ou a realização de fumacê, uma vez que a UHE Jirau faz constantes 
interfaces com essa Secretaria nesse sentido, tendo em vista a execução de ações no âmbito 
do Programa de Saúde Pública. O resultado dessa parceria e investimentos realizados pelos 
empreendimentos hidrelétricos foi a diminuição dos casos de malária no município de Porto 
Velho.

Luiz Suffiati (IBAMA): fica definido como encaminhamento que a ESBR entregará cópia de 
documentos/comprovantes de qualquer visita ao morador proprietário atingido pelo 
empreendimento. Em relação aos mosquitos Mansonia, a UHE Jirau e a UHE Santo Antônio 
estão realizando um amplo estudo sobre o mosquito (P&D), que possivelmente trará 
resultados no sentido de se buscar uma solução definitiva para este problema, porém, o 
estudo não acontece de forma rápida, como se espera. É preciso tempo para execução das 
pesquisas. Ainda assim, recomenda que a ESBR faça uma interface com a SEMUSA no intuito 
de verificar quais ações de controle da malária podem ser disponibilizadas nas áreas rurais.

Bruno Góes (proprietário): mostrouse insatisfeito com a posição da ESBR de não lhe mostrar 
qual é o acesso para a propriedade do mesmo e considera um absurdo ter que entrar com 
alguma ação judicial para conseguir o que é de seu direito.

Maria Dalva de Freitas (A Diretora do Posto de Saúde de Abunã): relata ter solicitado 
informações da UHE Jirau, a respeito da disponibilidade de MILDs para a localidade de Abunã, 
sendo informada que houve a doação de dez mil unidades desses cortinados ao município, 
além de todos os recursos disponibilizados ao município de Porto Velho para o controle da 
malária como compensação socioambiental, além dos royalties, mas o recursos não chegaram 
ao distrito de Abunã. Outro fato que teve conhecimento ao questionar o empreendimento foi 
quanto à disponibilização dos royalties pagos ao município e estado, ressaltando que é um 
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valor alto disponibilizado mensalmente aos entes públicos. Expõe ainda que já fez várias 
tratativas com a SEMUSA sobre a incidência de mosquitos na região e que a informação 
repassada é que no momento não há orçamento disponível para ação na área, mas que 
continua lutando pela causa. Reclamou que antes da usina não havia tantos insetos, que dava 
para ficar na varanda, hoje ninguém fica. Disse que procurou a prefeitura e como resposta foi 
dito para aguardar, que não tem recursos para contratar equipe para fazer o trabalho de 
campo.

Morador não identificado de Abunã: agricultores não podem ir mais para a sua propriedade 
porque está alagada; Abunã alagou; a água para beber está contaminada; há quinze anos as 
pessoas viviam com fartura, com saúde. Nós não somos contra o progresso, mas queremos um 
progresso que respeita as pessoas e esse progresso que chegou aqui com as usinas não está 
respeitando as pessoas. Muitos pais de famílias estão passando fome e pediu para que se 
respeitem as pessoas.

Ana Flávia do Nascimento (moradora de Jaci Paraná e membro do MAB): informou que não 
iria apresentar as demandas da localidade de Jaci Paraná pois não era pauta da reunião, mas 
solicitou que o IBAMA agende uma reunião na localidade com a ESBR para esclarecimentos 
sobre as compensações sociais realizadas pelo empreendimento na localidade e Jaci Paraná.

Robson (MAB): se referiu à elaboração do Plano Diretor de Porto Velho. Neste Plano Diretor 
está sendo detalhado as compensações que as Usinas fizeram. Hoje Jirau pode dizer que já fez 
as compensações, mas há uma vistoria do IBAMA em 2018 que apontou que os moradores do 
Trilhal são quase todos trabalhadores que trabalharam em Jirau. Há muitos desempregados 
em Jaci que trabalharam em Jirau; Jaci hoje é uma cracolândia. É essa pauta que nós queremos 
discutir com Jirau.

Luiz Suffiati (IBAMA): está registrado em Ata e posteriormente nós vamos agendar uma data 
para iniciar essa conversa.

Veríssimo (ESBR): se dispõe a apresentar as ações realizada pela UHE Jirau na localidade de 
Jaci Paraná.

Bruno Góes (proprietário): indagou se o proprietário poderá fazer novo desmate na área 
remanescente.

Emerson Aguiar (IBAMA): o proprietário terá que seguir a legislação. A possibilidade de 
desmate deve ser, inclusive, critério de viabilidade produtiva da área remanescente.

Luiz Suffiati (IBAMA): nada mais sendo a ser discutido, foi informado que a ATA ficará 
disponível no site do IBAMA (SEI), no processo de licenciamento ambiental da UHE Jirau. A 
reunião foi encerrada às 17h31min. A Lista de Presença segue em Anexo (SEI 5007877).

Encaminhamentos:

1. O IBAMA agendará uma reunião em cada localidade alvo do Programa de 
Monitoramento e Apoio à Atividade Pesqueira da UHE Jirau entre o final de março e 
início de abril de 2019;

2. A ESBR agendará uma reunião com o ICMBio, com a participação dos moradores da 
margem esquerda do Rio Madeira situados em área do Parque Mapinguari, para 
esclarecimentos em relação a situação fundiária dos mesmos;

3. A ESBR disponibilizará o Mapa da nova mancha de inundação do reservatório com a 
delimitação das propriedades no Centro de Informações e no escritório da Carta 
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Cartografia em Nova Mutum Paraná, além dos arquivos digitais (CD) contendo o 

Caderno de Preços, a ser disponibilizado para o proprietário que assim o desejar;

4. A ESBR irá realizar vistoria na propriedade do Sr. Floduardo Borges (RJRUD347R), 

visto que o mesmo indica que a área está encharcada/alagada;

5. A ESBR fará uma visita à propriedade do Sr. João Carlos para esclarecer se a propriedade 

do mesmo é afetada ou não pelo reservatório da UHE Jirau;

6. O IBAMA recomendou à Equipe de Comunicação da UHE Jirau que realize melhorias em 

relação ao processo de comunicação junto aos proprietários;

7. A ESBR deverá entregar uma cópia ou recibo ao proprietário com o conteúdo de cada 

visita que a empresa fizer ao mesmo;

8. As próximas reuniões do GAS serão realizadas diretamente nas localidades de influência 

da UHE Jirau;

9. A ESBR disponibilizará o AVAR (avaliação de viabilidade da área remanescente) de cada 

propriedade, dando prioridade àquelas que vão receber as propostas;

10. O IBAMA solicita que a ESBR agende uma reunião com a SEMUSA, para tratativas em 

relação a disponibilização de ações de controle de malária e mansônia na região de 

Abunã;

11. O IBAMA solicita que a ESBR apresente plano para implantação dos marcos 

georreferenciados de delimitação das propriedades afetadas pelo remanso da UHE Jirau;

12. A ESBR e representantes do Distrito de Jaci Paraná ficaram de agendar uma reunião com 

o objetivo da empresa apresentar as ações de compensação que foram realizadas em 

Jaci Paraná.

Anexo I  Lista de Assinaturas: SEI 5007877.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO SUFFIATI, Analista 

Ambiental, em 08/05/2019, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com 

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

Documento assinado eletronicamente por EMERSON LUIZ NUNES AGUIAR, Analista 

Ambiental, em 08/05/2019, às 16:33, 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 5005420 e o 

código CRC C399F43A.

Referência: Processo nº 02001.002715/200888 SEI nº 5005420
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