
USINAS HIDRELÉTRICAS 

DE JIRAU E SANTO ANTÔNIO

AS 
CONDICIONANTES 

MINIMIZAM
 IMPACTOS 

SOCIOAMBIENTAIS 
?

A implementação do projeto 
desenvolvimentista do 

Complexo Hidrelétrico e 
Hidroviário do rio Madeira, 

agenciado pelo Estado através 
do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) e 
empresas privadas, instaurou 

novos conflitos socioambientais 
nas comunidades indígenas 
e tradicionais brasileiras e 

bolivianas.

A (mono)cultura da energia, as 
evidências de genocídio, de crimes 

contra a humanidade, escravização de 
trabalhadores, mulheres e crianças, 

prostituição, contaminação por 
mercúrio, assassinatos de indígenas 

isolados, alagação premeditada, 
constituem apenas uma ínfima 

parcela do que nos espreita e nos 
espera, quando da construção e 

implementação dos 531 projetos 
previstos .

 Este complexo pertence a um contexto regional, 
como parte integrante do projeto de Integração da 

Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), acordado 
por 12 países sul-americanos desde os anos 2000.

 Projeto renomeado para Conselho Sul-Americano 
de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan), eles 

são a base para viabilizar os projetos econômicos 
neoextrativistas na Amazônia, que violam os direitos 

dos Povos e da Natureza

O complexo hidrelétrico prevê
ainda a construção das UHEs de Guajará-Mirim 
binacional - seguindo o modelo da UHE Itaipu 
(Brasil e Paraguai) - e de Cachuela Esperanza, 

rio Beni, na Bolívia. 
Planejamento das quatro usinas hidrelétricas 

no rio Madeira



 LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

O que regulamenta o Licenciamento 
Ambiental é a Lei 6.938/81 Política 
Nacional do Meio Ambiente que 
implantou o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA), do qual 
fazem parte o Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA) e 

Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais (Ibama). 
Institui o Direito Fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e saudável. 

CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES NO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A seguir apresentaremos as condicionantes gerais 
e específicas da Licença Prévia nº251/2007, 
conjunta das UHEs Jirau e Santo Antônio.

As condicionantes 
são responsáveis 
pela prevenção 
e mitigação dos 

impactos que podem 
ser apresentados.

O Artigo 19 da Resolução 
CONAMA 237/97 prevê 

que uma licença possa ser 
suspensa ou cancelada 

quando ocorrerem 
violações.

As condicionantes de cada licença devem ser 
cumpridas antes que a licença seguinte seja 

outorgada, em teoria, mas nem sempre acontece 
como previsto.

1. Condições Gerais 

n	A concessão desta Licença 
Prévia deverá ser publicada em 
conformidade com a Resolução 
nº 006/86 do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente – Conama. 

n  Quaisquer alterações no 
empreendimento deverão ser 
precedidas de anuência do 
Ibama. 

n  A renovação LP deverá ser 
requerida em conformidade com 
a Resolução nº 237/97. 

n  O Ibama, poderá modificar as 
condicionantes e as medidas 
de controle e adequação, 
suspender ou cancelar esta 
licença, caso ocorra: - violação 
ou inadequação de quaisquer 
condicionantes ou normas legais

n	Perante o Ibama, Furnas 
Centrais Elétricas S.A. é o único 
responsável pela implementação 
dos Planos, Programas e 
Medidas Mitigadoras.

 n Esta licença não autoriza a 
instalação do empreendimento.

2. Condições Específicas 

n  Detalhar todos os Planos, 
Programas, Medidas Mitigadoras e 
de Controle consignados no Estudo 
de Impacto Ambiental e nos demais 
documentos técnicos. 

n  Elaborar o projeto executivo do 
empreendimento.

n Realizar em 60 (sessenta) dias 
o plano de monitoramento das 
sessões transversais apresentado 
no EIA.

 n Realizar em 60 (sessenta) dias 
o estabelecimento de regras de 
operação que reduzam a variação da 
taxa de mortalidade em relação ao 
observado em condições naturais.

n  deverão ser apresentados para a 
obtenção da Licença de Instalação. 

n  Elaborar o projeto executivo do 
sistema de transposição de peixes.

n Elaborar projeto de implantação de 
centro de reprodução de ictiofauna, 
em complementação ao Projeto de 
Conservação da Ictiofauna.

n Realizar, com início em 60 
(sessenta) dias monitoramento da 
biodisponibilidade de mercúrio nos 
igarapés de Mutum, Jaci-Paraná e 
Jatuarana e na região de Cachoeira 
do Teotônio para avaliação da 
presença de metil-mercúrio na 
coluna d’água.

n	Realizar, com início em 60 
(sessenta) dias monitoramento 
epidemiológico das 
comunidades de vivem próximas 
à Cachoeira de Teotônio e 
igarapé Jatuarana.

n  Incorporar o Programa 
Ambiental para a Construção 
acompanhamento técnico 
das escavações em áreas 
de provável acumulação de 
mercúrio, visando a remoção e 
disposição adequadas. 

n  Ampliar, no Programa de 
Monitoramento Limnológico, o 
número de estações de coleta e 
amostras no

  eixo vertical.
n  Estabelecer no âmbito do 

Programa de Conservação 
de Fauna os seguintes 
subprogramas: 

m	Monitoramento e controle da 
incidência de raiva transmitida 
por morcegos hematófagos 

m	Monitoramento e controle 
pragas da Entomofauna 

m	Viabilidade populacional dos 
Psitacídeos.

n  Detalhar, no Programa de 
Resgate da Fauna.

n	Realizar monitoramento das 
populações de tartaruga-da-
amazônia e jacaré-açu e das 
demais espécies identificadas 
nos levantamentos.

n	Realizar monitoramento da 
sucessão de fauna nas margens.

n	Implantar e manter um herbário.
n	Detalhar o subprograma de 

Monitoramento de Mamíferos 
Terrestres, 

n	Encaminhar os espécimes da 
mastofauna.

n	Detalhar a metodologia de 
remoção, salvamento e resgate 
da flora e fauna.

n	Detalhar, no Programa 
Ambiental para Construção, 
passagem que comunique 
as populações de fauna nas 

rodovias que fragmentarem 
ambientes florestados.

n	Estabelecer, no Programa de 
Uso do Entorno, uma Área de 
Preservação Permanente.

n	Considerar, no Programa de 
Compensação Ambiental, o 
grau de impacto calculado pelo 
Ibama.

n	Apresentar programa de 
monitoramento para os impactos 
dos empreendimentos sobre 
o aporte de nutrientes, sobre 
a vida animal e vegetal no rio 
Madeira.

n	Apresentar programas e 
projetos que compatibilizem a 
oferta e a demanda de serviços 
públicos.

n	Apresentar medida mitigadora 
às famílias não-proprietárias na 
área de inf luência direta dos 
empreendimentos.

n	Considerar no programa de 
Compensação Social.

n	Apresentar Plano de Ação para 
controle da malária.

n Contemplar no Plano de Apoio 
às Comunidades Indígenas as 
recomendações apresentadas 
pela Funai.

n	Apoiar as iniciativas para revisão 
do Plano Diretor de Porto Velho.

n	Apoiar as iniciativas para 
Apresentar programas e 
projetos de apoio à proteção do 
patrimônio cultural local.

n	Contemplar no Programa de 
Preservação do Patrimônio 
Pré-histórico e Histórico as 
recomendações apresentadas 
pelo IPHAN.

n	Adotar providências para a 
desafetação da área tombada 
da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré.

n	Apresentar relatórios trimestrais 
relativos a todos os programas 
de monitoramento previstos 
nesta licença.



Seguimos a análise quantificando as 
condicionantes que foram atendidas em 
cada etapa do licenciamento ambiental, 

embora esteja previsto que todas 
devam ser cumpridas antes da próxima 

fase, não é o que vemos na prática.

CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES 
SOCIOAMBIENTAIS PROPOSTAS NO PROJETO 

BÁSICO AMBIENTAL (PBA).

O Projeto Básico Ambiental 
(PBA) do empreendimento é 
elaborado a partir do que foi 
proposto como Programa 

Socioambiental no EIA-RIMA, 
somado ao que for pontuado 

como elemento a ser cumprido nas 
condicionantes da Licença Prévia 
e é pré-requisito para a outorga 

da Licença de Instalação.

n	De acordo com EIA-RIMA de 
Jirau e Santo Antônio, estão sob 
influência do empreendimento, 
as seguintes terras indígenas: 
Karitiana, Karipuna, Lage, Ribeirão, 
Uru-eu-wau-wau e Rio Negro.

 
 Subprograma Proteção à Terra 

Indígena Karitiana
 
n	Proteção à Terra Indígena 

Karitiana dos impactos oriundos 
da construção do AHE Santo 
Antônio; Elaboração de um Plano 
de Ação para vigilância e proteção 
da Terra Indígena Karitiana 
(PATI), conforme estabelecido 
no PBA (Programa de Apoio às 
Comunidades Indígenas.

 Subprograma Proteção à Terra 
Indígena Karipuna

n	A proposta de um subprograma 
de vigilância e proteção dos limites 
desta Terra Indígena parte do 
entendimento de que são vários os 
fatores e os arranjos institucionais 
que concorrem para assegurar o 
seu alcance e eficácia. 

n	De acordo com Elivar Karitiana, 
liderança política do povo 
Karitiana, o que foi acordado 
dentro do Projeto Básico Ambiental 
(PBA) para as comunidades 
Karitiana e Karipuna não foi 
cumprido. A UHE Santo Antônio os 
convenceu que haveria mudanças 
positivas, estiveram presentes 
durante a construção da usina 
e depois deixaram os territórios 
em abandono, numa situação de 
maior vulnerabilidade que anterior 
à sua chegada. 

 UHE SANTO ANTÔNIO 

Programa de Apoio às Comunidades Indígenas - 
Karitiana e Karipuna. 

Programa de Remanejamento da População Atingida

O programa contém dois subprogramas: remanejamento da 
população atingida pela Área de Influência Direta (AID) da 

UHE Santo Antônio e reorganização das atividades produtivas.

n	O próprio PBA delineia os 
impactos das AID como 
o aumento do valor das 
terras, comprometimento da 
agropecuária, das casas e 
benfeitorias, dos povoados 
de Teotônio e Amazonas, das 
comunidades ribeirinhas e 
alterações na organização 
social, política e qualidade de 
vida da população. A usina 
de Santo Antônio construiu 
sete reassentamentos.

n	Porém, os reassentamentos 
foram planejados a 
partir de outra forma de 
organização territorial, 
que priorizou a estrutura 
mas não correspondeu 
às necessidades das 
comunidades ribeirinhas, 
que necessitam do acesso 
ao rio e têm a pesca como 
principal fonte de renda.

Sendo assim, destacamos as mudanças na espacialidade das populações 
antes e após o reassentamento, através dos dois mapas abaixo:

    Das comunidades afetadas, algumas conformaram apenas 
um reassentamento, como é o caso de Riacho Azul que 
recebeu famílias de Porto Seguro, Jatuarana, São Domingos e 
Trata Sério. O reassentamento Santa Rita recebeu famílias dos 
Assentamentos Joana D´Arc I, II e III. Os demais, mantiveram 
as mesmas famílias como Vila Nova de Teotônio, Engenho 
Velho e Morrinhos.

Reassentamentos feitos pelas UHEs Jirau e Sto. Antônio

 Comunidades e distritos afetados pelas UHE Jirau e Sto. Antônio

Fonte: Base de dados do IBGE, 2015; SIPAM, 2014; SILVA, 2016; 
SILVA, 2019.



  

As ações a jusante da UHE Santo Antônio previa o apoio às 
atividades desenvolvidas e monitoramento nas várzeas. As atividades 
compreendem a implementação de agroindústrias de frutas, óleos 
de palmáceas e doces, um barco de 20 metros com despolpadeira 
e câmara fria para transporte das mercadorias produzidas nas 
comunidades. Apoio à atividade pesqueira com 4 câmaras frigoríficas 
(Calama, Boa Vitória\Nazaré, São Carlos e Cujubim Grande), 
reativação do terminal pesqueiro em Tenente Santana - Porto Velho 
e um barco com capacidade de 20 toneladas.

Programa de Ações a Jusante

Área de jusante da UHE Santo Antônio

Fonte: Projeto Básico Ambiental da UHE Sto. Antônio,vol. 4, seção 23, p.3

n	Programa de 
Remanejamento

 da População Atingida 
 O PBA da UHE Jirau não 

define seus programas e 
projetos com clareza em 
relação às populações 
atingidas. 

n	Subprograma de 
Remanejamento da 
População Atingida 

 O Subprograma de 
Remanejamento da 
População Atingida 
categoriza seu público-alvo 
a partir das relações do 
mesmo com a propriedade 

atingida em zona rural ou 
urbana, esteja na área do 
reservatório, da APP ou do 
canteiro de obras.

 
n	As modalidades de 

remanejamento podem ser 
classificadas nas seguintes 
possibilidades:

 Aquisição/indenização – 
pagamento de indenização 
em dinheiro por terra nua e 
benfeitorias.

 Relocação na Propriedade/
Remanescente – 
transferência de benfeitorias 
e moradias.

UHE JIRAU

- Reassentamento – mudança 
da população para novo 
local, incluindo terras, 
benfeitorias, moradias e 
infra-estrutura. -

 - Auto Reassentamento/Carta 
de Crédito – emissão de 

carta de crédito para compra 
de propriedade. 

- Relocação de áreas urbanas 
– recomposição da estrutura 
e equipamentos urbanos e 
comunitários

Sobre o caso das famílias não-proprietárias citadas como 
condicionante, o PBA assegura que terão direito ao reassentamento 
ou Carta de crédito, caso tenham suas atividades econômicas 
afetadas pelo empreendimento.

Diante do estabelecido pelo Projeto Básico Ambiental 
(PBA) para as populações atingidas pela UHE Jirau, novamente 
nos defrontamos com uma realidade de não cumprimento dos 
reassentamentos prometidos e do não restabelecimento das 
condições de dignidade e condições materiais iguais ou melhores 
que antes da implantação da UHE Jirau.

Programa de Apoio às Comunidades Indígenas – Avaliação e 
Monitoramento de Impactos Socioambientais

Elaboraram dez subprogramas com vistas a avaliar e monitorar 
os impactos socioambientais nas TIs, nas diferentes fases do 
empreendimento. Os Subprogramas de Monitoramento são:

 Mesmo quando as condicionantes são consideradas atendidas não 
quer dizer que estejam em conformidade com as demandas locais, 
porque em grande parte das vezes, não são planejadas de forma 

participativa como previsto nos PBAs. 

  1)  da Paisagem;
  2)  de Recursos Hídricos e   
      Qualidade da Água; 
 3)  da Caça; 
 4)  da Pesca;
 5)  de Atividades    
     Produtivas; 
 6)  de Saúde de Populações   
     Indígenas; 

 8)  de Valorização Cultural   
      Indígena; 
 9)  de Informação de Índios   
     Isolados  
10) de Sobreposição das   
      Unidades de 
       Conservação e                 
     Terras 
       Indígenas. 

Impactos socioambientais Negativos gerais
As condicionantesdo 

Licenciamento Ambiental restringem-
se às áreas de influência entre Abunã 
e Porto Velho, de montante da UHE 
Jirau até o rio Jamari próximo a UHE 
Samuel. Como é sabido, os reais 
impactos ambientais em decorrência 
da construção e operação das UHEs 
Jirau e Santo Antônio ocorrem 
muito mais a montante e a jusante 

das usinas, no curso da bacia do 
rio Madeira em águas brasileiras 
(Rondônia) e bolivianas (Beni). 
De acordo com Carpio (2008), 
os impactos negativos como 
consequência da implantação do 
Complexo Hidrelétrico do Madeira 
dividem-se em seis temas: peixes, 
fauna, população, flora, sedimentos 
e enfermidades tropicais.

Fonte: Adaptação de CARPIO, 2008, p.50

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nota-se diante do exposto, que o 

Complexo do Madeira desde o início 
das negociações, para definição do 
Termo de Referência e elaboração 
do EIA-RIMA, os atores envolvidos, 
empreendedores e órgãos públicos, 
definiram as suas próprias agendas 
de interesses sem fazer concessões à 
sociedade civil diretamente envolvida 
nos impactos socioambientais. 
Inúmeras foram as tentativas das 
populações locais, movimentos 
sociais, ONGs e sindicatos do Brasil e 
da Bolívia de barrar a implementação 
do projeto ou ao menos ter uma cadeira 
na mesa das decisões, porém nem 
mesmo as consultas públicas foram 
feitas de forma participativa ou foram 
acatadas no âmbito das decisões 
previamente tomadas pelas empresas 
e Estado, na figura de suas autarquias 
com poder decisório.

No andamento do licenciamento 
ambiental, ficou evidente o 
prevalecimento dos interesses 
das empreendedoras enquanto o 
entendimento do Ibama foi o de seguir 
com a outorga das licenças, mesmo 
que as condicionantes das licenças 
anteriores não tivessem sido em sua 
totalidade cumpridas. A Licença Prévia 

em si, foi uma forma de mediar os 
interesses dos empreendimentos com a 
produção dos impactos socioambientais 
resultantes, mas que na prática não 
foram devidamente cumpridas.

Tanto os programas de Jirau 
quanto de Santo Antônio não 
cumpriram com o estabelecido no 
Projeto Básico Ambiental.

De forma ampla, as 33 
condicionantes da licença prévia 
preencheram a obrigatoriedade que 
cabe aos órgãos competentes em 
licenciamentos de grande porte como 
é o Complexo do Madeira, entretanto 
houve uma frouxidão institucionalizada 
com relação ao efetivo trâmite legal 
para o cumprimento das mesmas. 
Colocaram em primeiro lugar, os 
interesses privados sobre a organização 
do espaço amazônico no processo 
de “commoditização” dos territórios 
para o alargamento do corredor do 
agronegócio e geração de energia 
para outras regiões. Sem orientar os 
projetos pelos Bem Conviveres locais 
e expropriando e empobrecendo as 
populações atingidas, alijadas de ter 
o mínimo de compensação por todas 
as perdas socioambientais a que foram 
submetidas.

Realização:


