
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

ATA DE REUNIÃO

Ata da 4ª Reunião do GAS / UHE Jirau

Às 10:45hs do dia 21 de junho de 2018, na Escola Municipal Marechal Rondon, no Distrito de Abunã, em
Porto Velho, Estado de Rondônia, teve início a 4ª Reunião do Grupo de Acompanhamento Social (GAS), no
âmbito da UHE Jirau, convocada com o objetivo de:

Discussão do Regimento Interno do GAS UHE Jirau;1. 

Apresentação da Mancha do reservatório da UHE Jirau sobre as propriedades da área rural;2. 

Outros.3. 

É importante registrar que a reunião estava marcada para ocorrer às 10:00hs, no Galpão da Estrada de Ferro
Madeira-Mamoré (EFMM) em Abunã, mas devido à falta de articulação entre o Administrador do distrito de
Abunã e a Secretaria Municipal de Ação Social – SEMAS, criou-se uma celeuma que inviabilizou a reunião
no local previsto e a reunião teve que ser transferida para a Escola Municipal Marechal Rondon. A Lista de
presença consta no Anexo 01.

Em que pese a agitação dos presentes e a ansiedade criada em relação as discussões relacionadas ao processo
de realocação do Distrito de Abunã, em decorrência do estabelecimento da Cota de Proteção estabelecida
pela Agência Nacional de Águas – ANA, questão judicializada pela ESBR, os representantes do IBAMA
informaram que assim que houver uma decisão sobre a questão, realizará uma reunião de esclarecimento da
situação com os atingidos pela Cota de Proteção. Após a pactuação com a comunidade, se deu início às
discussões dos pontos de pauta, conforme o relato a seguir:

Emerson Aguiar (NLA-RO/IBAMA): Apresentou a pauta e solicitou que a população colaborasse
com a reunião, pois se não fosse possível proceder as apresentações, a reunião seria cancelada.

Veríssimo Neto (ESBR) – Comentou sobre as premissas para a nova espacialização do reservatório da
UHE Jirau, que consistem em:

- Premissas gerais:

1) Atendimento às normas e legislações pertinentes;

2) Adequação à realidade local das áreas que margeiam o reservatório da UHE Jirau;

3) Diminuição dos impactos de cunho socioambientais, com consequente minimização de conflitos.
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- Diretrizes:

a) Atribuição do reservatório considerando os efeitos de remanso para CMA (estudo de remanso 2015);

b) APP variável, tendo como proposição inicial:

i)  Ampliações  de  APP  –  áreas  isoladas,  aquisições  totais  de  propriedades  (inviabilidade;  questão
social), áreas remanescentes; preservação de fragmentos florestais, áreas do "remanso original" que não
se configuraram na mancha atual.

ii) Reduções de APP  – redução de impactos (novos processos); não inviabilização de propriedades
rurais; nova mancha de inundação dentro da APP original.

Informou que a nova mancha de inundação é conservadora, pois durante o levantamento das áreas afetadas
pela nova mancha de inundação verificou-se as seguintes situações:

 1) Áreas de APP afetadas pelo novo remanso

Em algumas propriedades, o novo remanso afetou apenas porções da APP original. Nesses casos
o limite da APP original foi mantido buscando-se evitar novas interferências nas propriedades;

Ressalta-se  que  em  muitas  propriedades  a  APP  adquirida  anteriormente  possuía  grandes
extensões, não sendo significativa a interferência da nova mancha de inundação.

2) Áreas afetadas pelo novo remanso além da área original de APP

Como limite atualizado da mancha do reservatório, verificou-se que, em algumas propriedades,
houve aextrapolação do limite original da APP. Nesses casos, a área adicional deverá ser alvo de
negociação.

3) Novas áreas de APP

Conforme apresentado no item anterior,  em algumas propriedades o novo limite do remanso
ultrapassou o limite da APP inicialmente prevista. Para essas áreas adicionais de reservatório foi
prevista  a  implantação de uma nova APP no seu entorno,  a  partir  da mancha de inundação
atualizada.

Considerando que  o  aumento  do  reservatório  se  deu,  principalmente  ao  longo  de  pequenos
afluentes, foi proposta uma nova APP, principalmente como objetivo de minimizar os impactos
sociais.

4) Áreas não alagadas considerando o novo remanso

Observou-se, em diversas propriedades, que áreas inicialmente previstas para serem alagadas não
foram afetadas pela nova mancha de inundação. Essas áreas não alagadas pelo novo remanso
foram incorporadas às áreas de APP.

5) Áreas não consideradas

Em algumas propriedades o limite do novo remanso afetava áreas extremamente pequenas e/ou
áreas visivelmente inalteradas quando da sua análise utilizando-se imagens de satélite de alta
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definição. Cabe destacar que essas áreas se encontravam, predominantemente, ao longo da calha
de pequenos afluentes,  regiões  brejosas naturais e  áreas de vegetação arbóreas em alteração.
Essas  áreas  também  não  apresentavam  acesso  aparente  e  não  possuíam  aproveitamento
econômico.  Essas  pequenas  ilustrações  de  afetações  do  novo  estudo  de  remanso  foram
remodeladas  chegando  a  formação  atual  do  reservatório  que  está  sendo  apresentada  neste
documento.

6) Áreas isoladas

Em  alguns  casos  foi  constatado  que  algumas  áreas  dentro  da  mesma  propriedade  ficariam
isoladas  do restante pela formação do novo remanso  e/ou pelo novo limite da  APP.  Nessas
situações foi proposta a aquisição destas áreas isoladas e sua futura incorporação a área de APP.

Não foram considerados para aquisição as áreas isoladas em propriedades sem aproveitamento
econômico, sem acesso aparente, sem ocupação, áreas da união e quando o fragmento pode se
enquadrar como reserva legal da propriedade.

7) Áreas integralmente negociadas

Para algumas propriedades, quando se verificou sua inviabilização econômica ou por questões
sociais, foi considerada a aquisição integral da mesma. Cabe destacar que essas novas áreas serão
integradas a APP do reservatório.

8) Novas áreas cadastradas

Foram identificadas novas áreas que sofreram interferência do remanso, considerando o estudo
atualizado. Estas foram verificadas no levantamento fundiário e são apresentadas no presente
documento.

9) Áreas não cadastradas

Foram identificadas novas áreas que sofreram interferência da nova mancha de inundação. Estas
foram verificadas no levantamento fundiário previsto no cronograma apresentado ao IBAMA.

10) Áreas remanescentes do reservatório

Inicialmente, para a formação do reservatório e APP, algumas propriedades foram adquiridas em
sua totalidade e não faziam parte da APP original, totalizando uma área de aproximadamente
1.010,07 ha. Com a nova envoltória do reservatório, parte dessas propriedades foi atingida e suas
áreas remanescentes serão incorporadas à APP atual.

11) Áreas Isoladas com litígio

Possíveis áreas isoladas em propriedades com litígio serão avaliadas após a definição judicial.

Portanto, a mancha de inundação é menor que o previsto, quanto ao efeito de remanso, a nova
espacialização mostrou que o remanso invadiu poucas áreas da APP, e essas serão adquiridas e
redimensionadas para formação de um novo remanso e um nova APP. Com relação a análise de
viabilidade  das  propriedades,  aquelas  que  foram  consideradas  parcialmente  afetadas,  serão
arrecadadas. Com relação ao cadastro socioeconômico das propriedades, aquelas propriedades
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que não foram afetadas pelo primeiro remanso (2011 e que foram atingidas pelo novo remanso,
serão  consideradas  na  proposta  de  nova  espacialização  do  reservatório  da  UHE  Jirau,
apresentada  ao  IBAMA,  ou  seja,  todos  os  proprietários  levantados  estão  considerados  na
proposta  que  a  ESBR  encaminhou  para  o  Ibama,  que  consiste  em  105  (cento  e  cinco)
propriedades,  inclusive  foi  considerado  o  fator  acessibilidade  para  avaliar  a  viabilidade  das
propriedades.

Felipe Góes (Advogado) – Discutiu sobre a acessibilidade das áreas situadas entre o igarapé
Castanho e o  rio Madeira. Quais foram os critérios utilizados?

Veríssimo Neto (ESBR) – Comentou sobre a construção da ponte sobre o igarapé Castanho foi
inviabilizada pelos moradores do ramal Santo Antônio e teve que ser discutido um acordo com o
MPE-RO (Drª. Aidee Moser),  que consistiu no compromisso da Prefeitura Municipal de Porto
Velho em realizar a manutenção do ramal Santo Antônio. A responsabilidade da ESBR consistiu
no encabeçamento da ponte sobre o igarapé Castanho, que foi inviabilizado pelos moradores.
Informou que a ESBR está incorporando uma área aproximadamente 930 ha, de sua propriedade
à nova APP. Argumentou que nas propriedades em litígio, a ESBR fará o depósito judicial e
aguardará  a  decisão  judicial,  pois  assim  que  se  resolver  a  questão  dominial,  a  ESBR  se
compromete a adquirir essas áreas isoladas, dependendo do proprietário (caso o proprietário seja
o primeiro cadastrado, a propriedade será maior e não haverá isolamento). 

Felipe Góes (Advogado) – Com relação à composição de áreas entre os proprietários, a ESBR
poderá entrar em acordo?

Veríssimo Neto (ESBR) – Os casos que estiverem judicializados, não poderá ocorrer o acordo.

Lemes (ASPRECAM) – A ESBR considerará as premissas da ANA?

Francisco Kelvim (MAB) – Explicou qual o papel da ANA e IBAMA.

Bruno Góes (morador) – O que a ESBR está considerando a propriedade ou posse? Os casos
judicializados com a nova afetação serão ofertadas novas propostas.

Veríssimo Neto (ESBR) – Serão consideradas ambas (propriedade e posse), conforme o cadastro
socioeconômico. A ESBR fará a proposta (para o novo remanso), caso não haja entendimento,
será depositado em juízo. Mas, a ESBR estudará com a assessoria jurídica para verificar caso a
caso.

Odair Inácio (Morador) – Informou que não foi indenizado (igarapé dos Veados) e que possui
documentação do Programa Terra Legal.

Luiz Suffiati (COHID/IBAMA) – Os casos específicos devem ser apresentados para análise
individualizada.

Francisco Kelvim (MAB) – Propõe diálogo entre as partes para tentar acordo para se tratar
administrativamente  com  mediação  do  IBAMA.  A  comunicação  realizada  pela  consultoria
contratada pela ESBR confundiu os moradores.

Daniel (ESBR) – Não há necessidade do Ibama mediar as reuniões entre os advogados.
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Emerson Aguiar (NLA-RO/IBAMA) – Informou que o papel do Ibama é tratar as questões
administrativamente e não tratar de acordos entre o Corpo Jurídico da ESBR e os advogados dos
atingidos.

Veríssimo Neto (ESBR) – Não haverá óbices para propostas de negociação para os casos em
que não há litígio.

Carlos  Prado  (Advogado)  –  As  105  propostas  serão  feitas  para  as  pessoas  ou  para  os
advogados?

Veríssimo Neto (ESBR) – As propostas serão disponibilizadas ao titular do cadastrado. E tratará
com os advogados mediante procuração do titular do cadastro.

Sthephanny  Germano  (SEMUR)  –  Informou  que  consultará  a  Semagric  sobre  o  acordo
firmado para a execução da obra dos acessos para os ramais Santo Antônio e Primavera.

Bruno Góes (morador) – Questiona se a ESBR manterá o compromisso do apoio à manutenção
das  estradas.  Conforme  o  compromisso  assumido  na  reunião  do  GT  Ramais  realizada  em
13.12.2017, no Ramal Primavera.

Veríssimo Neto (ESBR) - Encaminhará a demanda à diretoria.

Alexandre Aziz (produtor) – é um dos produtores que tem título da terra e questiona quando
serão encaminhadas as propostas.

Veríssimo Neto (ESBR) – Serão encaminhadas após a avaliação do IBAMA.

Luiz Suffiati (COHID/IBAMA) – Informou que a análise desses processos é prioridade para o
IBAMA.

Bruno  Góes  (morador)  –  questionou  se  os  marcos  físicos  de  delimitação  da  APP  serão
instalados?

Emerson Aguiar (NLA-RO/IBAMA) – informou que o IBAMA determinou a instalação dos
referidos marcos.

José Afreu (morador) - Questionou sobre a ponte sobre o igarapé Castanho. Se a ESBR irá
ajudar com fornecimento do combustível, os moradores procederão com a manutenção do ramal
Santo Antônio.

Robson Nunes (morador) – Como fica a situação do igarapé Castanho?

José Carlos (morador) – Explanou a respeito do abandono dos distritos pela Prefeitura. Exigiu
que a Prefeitura comunique qualquer assunto relativo à comunidade de Abunã.

Luiz Suffiati (COHID/IBAMA) – Informou sobre o papel dos royalties e que a Prefeitura de
Porto Velho deveria utilizar parte desses recursos para investimento no distrito de Abunã, já que
é uma localidade diretamente afetada pelo empreendimento UHE Jirau.

Dalva (Presidente da ASPRECAM) – Informou que o prefeito solicitou que se reunisse um
grupo de  15  (quinze)  pessoas  para  discutir  as  questões  de  Abunã.  Informou  ainda  que  não
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poderia se responsabilizar com a situação dos pacientes do Posto de Saúde, pois está sem veículo
para transporte.

Rosilene (moradora) - Solicitou que os convites sejam encaminhados para outras pessoas, pois
o Administrador do Distrito não informa nada para a comunidade.

Rubens Guevara (morador) – Não teve conhecimento dos acontecimentos.

Valdinei (pescador) – Solicita a retomada do GT de Pesca.

Emerson  Aguiar  (NLA-RO/IBAMA)  –  Informou  que  na  semana  do  dia  09.07.2018,  as
tratativas do GT da Pesca serão reiniciadas.

ENCAMINHAMENTOS:

1) A representação dos moradores apresentará ao IBAMA os casos específicos  para análise individualizada.

2) O MPE-RO e MPF-RO farão as tratativas com a Prefeitura, com resposta em até 20 (vinte) dias, para
discutir a manutenção das estradas de acesso aos ramais Santo Antônio.

3) A ESBR responderá sobre a possibilidade de apoio à manutenção de estradas (ramais) em até 20 (vinte)
dias.

4)  o  IBAMA  ficou  de  encaminhar  a  proposta  de  estatudo  do  GAS  Jirau  para  os  representantes  da
comunidade.

Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a reunião às 13:20hs.

Anexo 01: Lista de Presença SEI 2746329

Documento assinado eletronicamente por EMERSON LUIZ NUNES AGUIAR, Analista Ambiental, em
05/07/2018, às 20:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do

Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten1cidade deste documento pode ser conferida no site h2ps://sei.ibama.gov.br/auten1cidade,
informando o código verificador 2746240 e o código CRC FB4E4A7F.

Referência: Processo nº 02001.002715/2008-88 SEI nº 2746240
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