
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS

ATA DE REUNIÃO

Memória da 3ª Reunião – Grupo de Acompanhamento Social / UHE Jirau

Às 09:30hs do dia 18 de abril de 2018, na Superintendência do IBAMA em Porto Velho, Estado 
de Rondônia, teve início a 3ª reunião do Grupo de Acompanhamento Social da UHE Jirau, 
instituído com o objetivo de se tornar um fórum de discussões e debate sobre os impactos gerados 
pela operação do empreendimento, envolvendo IBAMA, empreendedor, comunidade diretamente 
afetada, órgãos e entidades diretamente envolvidos, buscando assim garantir a participação social 
e aprimorar o processo de licenciamento ambiental. A listagem de participantes encontra-se em 
anexo a este documento (Anexo 1).

O Sr. Roberto Huet, Analista Ambiental do IBAMA, deu as boas vindas aos presentes e 
apresentou a pauta da reunião.

1) Retomada do GAS da UHE Jirau;

2) Remoção de Abunã e áreas rurais;

3) Ramais Santo Antônio e Primavera;

4) Espacialização do Reservatório da UHE Jirau;

5) Outros.

Em seguida, o Superintendente do IBAMA em Rondônia, Carlos Paraguassu, fez uso da palavra 
para elogiar a iniciativa de realização do GAS, por se tratar de um espaço democrático e 
transparente de discussão. Ressaltou a preocupação de garantir que o espaço seja utilizado para 
direcionar as demandas para quem é de direito, que nem tudo é demanda do IBAMA. Relembrou 
que na construção da UHE Samuel, da qual participou, o processo de instalação teve outra 
dinâmica, uma vez que naquela época a legislação ambiental estava ainda em seu início. Por fim, 
reforçou à direção do MAB que não é necessário a invasão do prédio da Superintendência para 
que haja o diálogo entre atingidos e o IBAMA. Informou que o judiciário emitiu ordem proibindo 
a invasão do Órgão.

O Sr. Luiz Suffiati (COHID/IBAMA) se apresentou e solicitou que qualquer dúvida ou 
informação sobre o processo de Licenciamento Ambiental da UHE Jirau seja encaminhado ao 
NLA-RO ou em Brasília por meios oficiais, por exemplo, o e-mail institucional.

O Sr. Emerson Aguiar (NLA-RO/IBAMA) solicitou a inversão do ponto de pauta 4 para 3, devido 
o ponto 3 estar inserido no ponto 4, portanto a pauta ficou com a seguinte sequência:
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1) Retomada do GAS da UHE Jirau;

2) Remoção de Abunã e áreas rurais;

3) Espacialização do Reservatório da UHE Jirau;

4) Ramais Santo Antônio e Primavera;

5) Outros.

1) Retomada do GAS UHE Jirau: O Sr. Emerson (IBAMA) argumentou sobre a importância de 
se retomar as reuniões de GAS para que as demandas da população atingida tenham um canal de 
comunicação entre os entes envolvidos no licenciamento ambiental da UHE Jirau. Destacou que a 
falta de comunicação tem gerado conflitos desnecessários, em que pese ter realizado algumas 
reuniões com os atingidos. Ressaltou que há limitações para o pleno desenvolvimento das ações e 
que nem sempre os órgãos públicos conseguem desenvolver plenamente as atribuições de sua 
competência, principalmente em face do contingenciamento de recursos orçamentários para 
execução de tais ações. Espera que de agora para frente as reuniões do GAS tenham uma 
periodicidade, a fim de se evitar que os conflitos existentes sejam resolvidos e não 
potencializados.

Foi sugerido pelo IBAMA que o GAS UHE Jirau tenha um regramento e que seja aprovado um 
estatuto. Para tanto, haverá um tempo para as entidades e participantes apresentarem sugestões à 
proposta de estatuto, que já foi apresentado aos participantes em outra reunião do GAS. O objetivo 
é que na próxima reunião do GAS UHE Jirau, a ser marcada, seja aprovado um estatuto para 
disciplinar as reuniões do Grupo.

Foi sugerido que seja realizada uma ATA da reunião no momento em que a reunião está sendo 
realizada.

2) Remoção de Abunã e áreas rurais: O Sr. Veríssimo (ESBR) informou sobre o andamento do 
processo de judicialização da remoção de Abunã e destacou que há uma divergência entre as 
análises técnicas da ESBR análise e da Agência Nacional de Águas (ANA) sobre a mancha de 
formação do reservatório. Fez um breve histórico a partir da cheia de 2014 destacando que a ANA 
solicitou uma reavaliação do comportamento da mancha do reservatório a partir da cheia de 2014. 
A ESBR fez o estudo determinado pela ANA em 2015 e apresentou os resultados em 2016. De 
acordo com o Sr. Veríssimo, houve alargamento da calha do rio em alguns pontos. Em outros, tal 
comportamento não se verificou. A ESBR continua realizando os estudos para outros anos, sendo 
que a projeção de acúmulo de sedimentos não tem se verificado, portanto, não vindo a afetar o 
distrito de Abunã. Informou que a ANA tem outro entendimento e não considera as conclusões da 
ESBR. O Sr. Veríssimo destacou que, na visão da ESBR, a ANA parte de princípios ou 
parâmetros que não estão adequados para o cálculo que exige a retirada de Abunã. Diante do 
impasse, uma vez que a medida exigida pela ANA impõe custos ao empreendedor que não 
estavam no início do processo, a empresa decidiu judicializar a questão. O empreendedor não tem 
interesse algum em prolongar o impasse e informou que o presidente da ESBR procurou a Casa 
Civil da Presidência da República para estabelecer um diálogo com a atual diretoria da ANA 
visando sanar as divergências entre a ESBR e a diretoria anterior.

Relembrou que a ANA, com o início do período de chuva de 2017/2018, determinou à ESBR a 
retirada de Abunã. O TRF 1 concedeu uma liminar em favor da ESBR, impedindo a remoção mas, 
mesmo assim, a ESBR fez o diagnóstico fundiário e social do distrito de Abunã. Informou que 
haverá uma perícia judicial para buscar esclarecimento sobre a questão. O Sr. Felipe Góes 
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(advogado) questionou qual a posição do Ibama sobre a judicialização da ESBR e se o Órgão 
poderá cassar a licença do empreendimento, porque, segundo ele, se o IBAMA proibir a operação 
do empreendimento, o empreendedor faria outras tratativas com relação à Abunã. O Sr. Emerson 
(IBAMA) informou que os questionamentos não tem pertinência com o ponto de pauta em 
discussão, uma vez que se trata de uma questão judicializada e que o IBAMA não é competente 
para determinar a cota de proteção, cuja competência é da ANA. Informou que a questão da 
suspensão de licença de operação da UHE Jirau não tem correlação com o ponto de pauta em 
discussão, mas informou que o IBAMA está em fase de análise da solicitação de renovação da 
referida licença. Océlio Muniz (MAB) sentenciou que, para o MAB, Abunã é atingida. Disse que 
foi em locu verificar a situação do distrito. Destacou que Santo Antônio Energia cumpre as 
determinações da ANA mas que a ESBR sempre recorre judicialmente. Segundo o Sr. Océlio, o 
posicionamento proposto pela ESBR é uma forma equivocada de encaminhar a situação. 
Defendeu que as formas de remanejamentos previstas no Projeto Básico Ambiental (PBA) devem 
ser respeitadas e informou que a população de Abunã não quer ir para Nova Mutum Paraná. A 
Sra. Larisse argumentou que Abunã foi impactada e informou que teve que ir embora de Abunã 
depois da enchente de 2014. Reclamou que só há discussão mas não tem solução. Informou ainda 
que há animais peçonhentos invadindo a casa das pessoas. A Sra. Dalva (responsável pelo Posto 
de Saúde) informou que tem residências que não tem condições de moradia; que houve 10 casos 
de dengue em Abunã, inclusive dengue hemorrágica (na rua da escola/PM). O IBAMA ficou de 
visitar na quinta-feira os imóveis informados pela senhora Dalva.

O IBAMA, por sua vez, sobre a remoção de Abunã, informou que o Órgão ambiental vai acatar a 
decisão da ANA. Foi sugerida pela comunidade uma reunião em Abunã para explicar a situação 
em relação ao distrito. O Sr. Felipe questionou se a ESBR, após a apresentação do laudo pericial 
no processo judicial em que se discute a locação de Abunã, estaria disposta a sentar com a 
comunidade para esclarecer a situação. O Sr. Veríssimo informou que, quando tiver a resposta do 
judiciário, a ESBR vai acatar e sentar com a comunidade para discutir os encaminhamentos. O Sr. 
Bruno Góes (ASPRECAM) contestou a situação, pois enquanto não há a decisão sobre se o 
distrito será removido ou não, não há investimento na localidade.

Veríssimo: Informou os repasses financeiros da UHE Jirau para o município de Porto Velho de 
setembro de 2013 a março de 2018: R$ 113.122.961,79. O Estado recebeu o mesmo valor.

3) Espacialização do Reservatório da UHE Jirau

O IBAMA vai analisar o documento da ESBR e se posicionar. Quando o órgão finalizar a análise, 
o IBAMA se predispõe a apresentar para a comunidade.

Comunidade: solicitou participar da reunião de apresentação que a ESBR fará da espacialização 
em Brasília na próxima semana. Os técnicos do Ibama presentes na reunião do GAS afirmaram 
que não será possível, que se trata de uma reunião interna e que tal encontro visa subsidiar a nova 
equipe técnica do IBAMA que está responsável pelo monitoramento dos programas desenvolvidos 
pela UHE Jirau. O Sr. Felipe ficou de encaminhar ao Sr. Carlos (IBAMA), o número do protocolo 
do documento apresentado pela comunidade sobre o tema em foco.

4) Ramais Santo Antônio e Primavera:
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O Sr. Emerson informou sobre a vistoria realizada pelo IBAMA nos ramais no mês de março de 

2018. Afirmou que a vistoria confirmou o que já havia constatado em outras vistorias do IBAMA. 

Rressaltou que a responsabilidade pela manutenção das estradas do ramal é da Secretaria 

Municipal de Agricultura - SEMAGRIC.

Comunidade: Foi relatado que há proprietários que tem gado no ramal primavera e precisam tirar 

os animais de lá, porém não houve possibilidade devido à lâmina d´água na estrada. Foi 

questionado qual a posição do empreendedor?

Sr. Veríssimo(ESBR): o acesso por terra só era possível no tempo de seca. No período de chuva, 

era por barco. A comunidade (Sr. Lemes) informou que sempre teve acesso pelo ramal e reclamou 

da construção da ponte e que perdeu o acesso. Citou ainda, que as terras não são produtivas, 

devido ao encharcamento; levantou o fato que a ESBR não resolve a situação dos moradores” que 

já estão entre 4 e 5 anos sem condições de produzir, ou seja, a ESBR não fez qualquer tipo de 

compensação ou indenização aos atingidos. Pontuou que depois da enchente de 2014 muitos 

produtos da agricultura não prosperam na região e convidou a ESBR a ir ao local dos ramais e ver 

a situação dos moradores. Por fim, solicitou que haja pelo menos melhoria dos acessos.

Bruno(ASPRECAM): Questionou a demarcação da área da usina dentro das propriedades e o 

bloqueio da documentação das propriedades (regularização fundiária) e ainda, se vai perder o gado 

ou vai haver solução?

Emerson (IBAMA): a situação será esclarecida sobre após a apresentação da espacialização do 

reservatório.

Veríssimo (ESBR): reafirmou que o empreendimento não afeta a questão da retirada do gado. 

Sobre o bloqueio de áreas a ESBR está fazendo a regularização do reservatório 

administrativamente. Informou que há processos que solicitam indenização de áreas que já foram 

indenizadas. Neste caso, a empresa bloqueia a regularização. Em conflitos de interesse a empresa 

faz o pagamento em juízo e deixa a decisão ao Juiz.

Roberto Huet (IBAMA): Informou que o objetivo do GAS não é discutir casos individuais, e sim 

buscar soluções para problemas da coletividade.

Bruno (ASPRECAM): Relatou problemas ocorridos na região devido ao encharcamento dos 

terrenos, como o ataque de onças ao rebanho de gado e animais peçonhentos, problemas com o 

casco dos animais, entre outros.

Lençol Freático: CPRM (Sr. Adamy) informou que a área dos Ramais, antes da construção da 

usina, já eram alagadiços nos períodos chuvosos devido aos solos com baixa permeabilidade. 

Inclusive, devido à conformação geológica da região, há a formação de uma vegetação específica 

(Umirizal).

Roberto (IBAMA): sugeriu a convocação dos técnicos do CPRM para acompanhar vistorias na 

região.

5) Pesca:

Valdiney (Pescador de Abunã): Solicitou o reconhecimento dos pescadores na comunidade e 

tratativas da ESBR com os pescadores. A Empresa só reconheceu 5 pescadores, num universo de 

58 pescadores para pagamento da “Verba de Manutenção”. Informou que a ESBR afirma que não 
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há impacto na área da pesca em Abunã e relatou que os técnicos da ESBR estão entrando nas 
casas sem autorização dos moradores.

Veríssimo (ESBR): Pontuou que o empreendedor reconhece os 58 pescadores, porém estudos de 
casos definiu um apoio para 5 ou 6 pescadores (ajuda de custo após a cheia de 2014). Informou 
que as equipes da ESBR são treinadas para tratar a comunidade com respeito. Foi sugerido ao Sr. 
Valdiney que faça o registro dos técnicos e das empresas que por ventura tenham cometido ou 
cometem tratativas deseducadas com os moradores.

Já existe um GT da pesca. É necessário retomar as reuniões com este grupo para colher e 
encaminhar demandas.

Comunicar os convites para as reuniões do GAS por meio de e-mail.

ENCAMINHAMENTOS:

1) O IBAMA marcará em 15 (quinze) a próxima reunião do GAS UHE Jirau para aprovação de 
seu estatuto;

2) O GAS UHE Jirau vai programar uma reunião específica para discutir os pareceres da ANA, 
IBAMA e do perito do judiciário sobre a remoção de Abunã.

3) Retomar as discussões do Grupo de Trabalho sobre a pesca no âmbito do GAS.

Não tendo mais nada a ser discutido, a reunião foi encerrada às 12:30hs.

Documento assinado eletronicamente por EMERSON LUIZ NUNES AGUIAR, Analista 

Ambiental, em 23/04/2018, às 18:32, 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 2206031 e o 

código CRC 6EC84715.

Referência: Processo nº 02001.002715/200888 SEI nº 2206031
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